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 Resum executiu

Sobre aquest
informe

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició en participació i
innovació democràtica. Aquest informe presenta un cas d’èxit del
present mandat com ha estat el projecte Decidim, una plataforma
digital per a la participació desenvolupada en programari lliure i
estesa a més d’un centenar de ciutats i organitzacions arreu del
món, en tan sols tres anys.

Demoràcia i
infrastructures
digitals

A l’era digital, del capitalisme de vigilància i en ple conflicte global
pel control de les dades, qüestions tan fonamentals com les
llicències del programari, els usos de les dades personals
recollides a les plataformes digitals o, la pròpia governança de les
infraestructures digitals, han esdevingut una de les principals
preocupacions dels governs de diferents escales, començant pels
governs de les ciutats, al ser totes aquestes qüestions
fonamentals pel desplegament de la pròpia democràcia a l’era
digitial. Davant d’aquests reptes, cal ’invertir des de les
administracions públiques en solucions tecnològiques lliures que
fan un ús ètic de les dades de manera garantista i que busquen
fórmules per a una governança democràtica, Decidim obre camí
com a projecte de programari lliure i com a plataforma de
participació, de manera pionera, entomant molts d’aquest reptes.

Decidim
Barcelona

Decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de la
ciutat de Barcelona. Es va posar en funcionament l’1 de febrer de
2016 i avui ja compta amb més de 32.000 participants registrats,
13.000 propostes, 1300 trobades presencials, 190.000 suports
recollits i més de 9.000 propostes ciutadanes acceptades.
Es va donar el tret de sortida amb el procés del Pla d’Actuació
Municipal (PAM), un dels processos estratègics més participats a
l’esfera digital. Actualment, la plataforma acull trenta-vuit
processos de participació, una quinzena d’òrgans de participació
municipals i una desena d’iniciatives ciutadanes.

Decidim.org Decidim és una plataforma digital de participació que s’ha
desenvolupat de manera genèrica per tal de poder articular
qualsevol tipus de procés democràtic i amb l’objectiu de que pugui
ser utilitzat fàcilment per altres institucions i organitzacions. El
seu disseny i la seva flexibilitat, el fet de ser programari lliure, la
seva arquitectura modular i el model de desenvolupament obert,
ha generat una enorme extensió, de manera que, després de tres
anys, hi ha més de 80 governs locals i regionals que han apostat
per aquesta plataforma i més d’una quarantena d’organitzacions
socials. Com a projecte de programari lliure qualsevol pot veure el
codi, copiar-lo, modificar-lo i difondre’l, sempre i quan,
mantingui la mateixa llicència (AGPLv3). A més a més, Decidim és
també una comunitat de persones i organitzacions que busca i
dissenya mecanismes per a la governança democràtica del
projecte que ha trascendit a la pròpia ciutat de Barcelona i és a dia
d’avui ja un projecte d’abast internacional.

La comunitat
Metadecidim

La comunitat Metadecidim és una peça clau del projecte, un
ecosistema productiu, on la ciutadania, col.lectius i
organitzacions socials, personal tècnic municipal i d’altres
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administracions, centres de recerca, dissenyen i prioritzen línies
de desenvolupament, propostes de millora i deliberen sobre els
usos i possibilitats futures de la plataforma Decidim. D’aquesta
manera s’obre camí en el model de desenvolupament tecnològic
basat em el programari lliure i en les comunitats locals i busca
també obrir a la participació ciutadana el propi disseny i
concepció de la tecnologia.

L’estensió del
Decidim

Decidim ha esdevingut una infraestructura digital clau a nivell de
ciutat. Opera com a servei públic per a organitzacions socials i
d’economia social i solidària i com a servei públic per a la
governança democràtica d’equipaments municipals. El projecte
ha trascendit l’escala local i s’ha estès a administracions
públiques i organitzacions socials tant a Catalunya i a la resta
d’Espanya com a altres països com França, Mèxic, Bèlgica o
Finlàndia. Actualment, els consorcis, Diputacions i governs que
utilitzen el Decidim tant a Catalunya com a la resta d’Espanya
ascendeixen a 5, hi han 21 ajuntaments que utilitzen el Decidim
tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, 28 ajuntaments que
utilitzen el Decidim de la Diputació de Barcelona i 4 de la Diputació
de Girona, 25 organitzacions Internacionals (Ciutats, governs
regionals, organitzacions) i 28 organitzacions nacionals.

Barcelona ciutat
democràtica

Barcelona té el repte de situar-se al capdavant en el
desplegament de polítiques de participació que generen
dinàmiques d’empoderament de la ciutadania, participació
inclusiva, democràcia directa i coproducció de polítiques
públiques i de transformació de la ciutat atenent a les
necessitats de les persones i grups que l'habiten. Al mateix
temps, Barcelona ja està esdevenint un far en el desenvolupament
d’ infraestructures digitals i democràtiques per a la participació
basades en el programari lliure i en el coneixement obert.
D’aquesta manera, des de Barcelona s’està exportant, per una
banda, un model de participació i una manera d'entendre i
organitzar la participació que va incorporat d’inici a les
tecnologies digitals lliures i els seus principis democràtics, i per
l’altre, un model de desenvolupament tecnològic i de gestió de les
dades digitals, plenament garantista, que posa al centre a la gent i
la seva capacitat de decidir. S’obre d’aquesta manera la
oportunitat per a desplegar polítiques de participació innovadores
que assumeixin el repte de desenvolupar les tecnologies de l’era
digital per aprofundir en la democràcia local, en la facilitació de
l’accés a la participació i en la capacitat de gestionar, deliberar i
decidir conjuntament sobre totes aquelles qüestions que afecten
el dia a dia de la ciutadania de Barcelona i el seu teixit social.
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1. Introducció. Els reptes democràtics de l’era
digital
En els darrers anys, el concepte de democràcia s’ha presentat sobtadament en el debat
públic de les ciutats, derivat d’una creixent demanda social per la cerca de mecanismes
reals de participació i aprofundiment democràtic.

La ciutat de Barcelona té una llarga trajectòria en el desplegament de processos de
participació política i social, en la innovació democràtica i en el disseny de mecanismes
i estructures per a la participació ciutadana. De fet, la ciutat ha estat i segueix sent un
espai en permanent transformació, un espai idoni pel desplegament de polítiques de
participació que cerquen promoure tecnologies obertes, lliures i segures en les
estructures polítiques de participació existents, garantir la gestió democràtica de la
informació i les dades generades a la ciutat, estimular la revitalització del teixit
associatiu, així com reforçar l’apoderament del conjunt de la ciutadania.

El context que ha donat origen al projecte Decidim es defineix per dos fenòmens claus
connectats. D'una banda, a les darreres dècades s’ha viscut a escala global una crisi de
la democràcia representativa als països occidentals i, concretament, a Espanya (amb
una debilitació de l'Estat del benestar, una desconfiança creixent amb les classes
polítiques, o la incapacitat per afrontar problemes com l'augment de la desigualtat o el
canvi climàtic,...).

D'altra banda, en l’escenari de l’era digital, s’ha generalitzat un model econòmic digital
basat en l'explotació de la informació, el coneixement i les dades, on les relacions i les
xarxes socials s'han convertit en el nucli principal de la generació de valor econòmic
essent aquest prioritzats respecte drets fonamentals com la pròpia defensa de la
privacitat i la protecció de les dades personals o la dependència tecnològica de governs
i institucions públiques de grans corporacions internacionals on la seva aposta per a la
democràcia ha quedat nombroses vegades entredita.

La crisis de les democràcies occidentals i les amenaces de l’era digital per a la pròpia
democràcia estan en la diagnosi inicial del projecte Decidim, convertits en reptes i
oportunitats per a la pròpia democràcia. Per tant Decidim neix per aprofundir i enriquir
els processos i la qualitat democràtica de les societats occidentals i ho fa amb una clara
aposta per a la sobirania tecnològica, el programari lliure, el coneixement obert i la
defensa dels drets digitals de la ciutadania.

La democràcia amenaçada a l’era digital

L’era digital ens ha dut a un escenari en què la comunicació s’ha convertit en un terreny
d’innovació però també de conflicte, sostingut a través de les xarxes que connecten el
conjunt de la població mundial. Tota tecnologia i tot desenvolupament tecnològic té una
dimensió política que no es pot obviar. Qüestions tan fonamentals com la gestió i usos
de les dades personals han sortit a l'esfera pública davant de nombrosos escàndols
entorn a la vigilància i l’espionatge massiu, que han encès totes les alertes a governs del
món de totes les escales. De fet, les dades s’han convertit en una de les grans fonts de
riquesa de l’era digital.

Des de la perspectiva d’avançar cap a una ciutat democràtica, cal posar al servei del
conjunt de la ciutadania la tecnologia i el seu desenvolupament, garantint els principis
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de la democràcia en els entorns digitals. És necessari el control públic a les xarxes
socials que controlen les dades de la ciutadania, garantint així seguretat jurídica i, per
tant, cal desenvolupar i desplegar des de les administracions públiques solucions
tecnològiques pròpies que permetin assegurar tots aquest principis democràtics. Però
a més a més, serà fonamental apostar per unes tecnologies totalment democràtiques i
posar-les a l’abast de tota la ciutadania.

La crisi de la democràcia representativa

Des de les mobilitzacions socials de 2011, hem vist emergir a escala global un clam per la
democràcia real que posa de manifest els dèficits democràtics de tot el món juntament
amb la incapacitat dels governs de les democràcies liberals de donar resposta a les
necessitats més bàsiques fruit de la crisi econòmica que esclata a escala global al 2008.

Al llarg de la història, les lluites i mobilitzacions socials han aconseguit conquerir drets i
llibertats fonamentals que s’han incorporat al nostre sistema democràtic: l’abolició de
l’esclavitud, el vot de les dones o els drets civils. Es podria dir que la defensa dels drets
humans i la conquesta de més espais de democràcia estan estretament relacionades i
que cal garantir els drets de tots i totes per garantir la democràcia.

Entre la democràcia directa i la representativa, hi ha un gran espai fèrtil per a la
innovació i l’experimentació, per avançar en la capacitat d’autogovern i la presa de
decisions de tota la ciutadania.

Davant la impossibilitat de decidir-ho tot, entre totes les persones i de manera
presencial, cal innovar i repensar la democràcia. Sense cap mena de dubte, la innovació
democràtica al segle XXI ha de passar per les tecnologies de la informació per a una
democràcia participativa a diferents  escales i accessible al conjunt de la ciutadania.

Per "democràcia participativa" volem dir que la forma de "govern de la gent, des de la
gent i amb la gent" en la qual les persones participen com a iguals (del llatí pars capere,
que vol dir prendre part). Prendre part vol dir que, segons el model polític actual, la gent
pren la part del poder sobirà que els pertany. I això hauria de ser una part igual per a
cada persona i al mateix temps es fomenta l'autonomia de la vida social i política, en la
construcció de la potència col·lectiva: la capacitat de coordinar i comprometre's amb
l'acció col·lectiva.

La ciutat com a laboratori d’innovació democràtica i drets digitals

Les ciutats es troben en procés de transformació i a la vegada són centres d’innovació
de desenvolupament tecnològic. S’obre una oportunitat per anar més enllà de la
democràcia representativa: l'oportunitat de les xarxes digitals per a la participació
política. Com s'ha subratllat repetidament, aquestes tecnologies permeten superar
moltes de les barreres espacials i temporals que tradicionalment han obsessionat la
democràcia: la participació directa pot tenir lloc sense que la gent hagi de compartir
espai i temps. Això permet pensar la democràcia en termes de noves escales i formes.

Les TIC i, les pràctiques basades en les TIC, redefineixen el cost i la forma de la
construcció i la circulació de la informació i el coneixement. Canvia la localització de
problemes i les maneres de resoldre'ls, la presa de decisions sobre com abordar els
problemes i la mobilització, és a dir, l’organització necessària per a passar a l’acció.

A la societat, les TIC i les pràctiques emergents al seu voltant, poden ajudar a
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augmentar la intel·ligència, la voluntat i l'acció col·lectives. Queden els reptes per a
simplificar-ne la complexitat, però les TIC i les pràctiques associades poden contribuir
a afrontar (o transformar) molts dels reptes que ara tenen els sistemes democràtics.

En aquest sentit les TIC, poden crear models de desenvolupament que reconeguin la
capacitat de les comunitats de generar i sostenir solucions obertes i lliures. Al mateix
temps les institucions públiques tenen la responsabilitat d’apostar per tecnologies
obertes lliures i democràtiques generant comunitats al seu voltant garantint el retorn
social de la inversió pública en tecnologia. Acompanyant aquest desenvolupaments
calen polítiques de dades ètiques i que defensin i garenteixin drets fonamentals. La
naturalesa público-comuna de l’impuls del software lliure desde les Administracions
públiques es una oportunitat per enfortit un ecosistema tecnològic productiu generant
una economia distribuïda entorn els serveis i la millora col·lectiva de les solucions.

La ciutat democràtica representa un model de desenvolupament que, reconeixent la
centralitat de la tecnologia per a l’acció col·lectiva, es centra en les pràctiques
democràtiques i en aquestes accions polítiques i desenvolupaments tecnològics que es
posen al servei de la col·lectivitat per fer de la ciutat un espai més habitable, humà,
creatiu, afectiu i garantista pel que fa a la riquesa i  la seva distribució.

A manera de resum, podem dir que el primer repte que afronten les ciutats en
el terreny de la tecnologia i la democràcia és el de ser capaces de generar les
seves pròpies infraestructures tecnològiques sobiranes i controlades
democràticament, a partir d’una aposta per solucions tecnològiques lliures i
obertes i amb models de governança plenament participats.
El segon repte és que les ciutats han d’esdevenir veritables laboratoris de
democràcia real, a partir del desplegament de polítiques públiques orientades
a recuperar el coneixement i la intel·ligència residents en el conjunt del teixit
social per donar solució als principals problemes comuns. Això s’ha de fer
garantint els drets bàsics, identificant les dinàmiques de desigualtat i els
centres de poder i obrint, sense por, espais per a l’autonomia i
l’autoorganització social. Cal recuperar la relació entre política i vida
quotidiana, entre producció i reproducció, per tornar la política a la ciutat i a les
persones que l’habiten.
El tercer repte consisteix a entendre la ciutat global i les dinàmiques
econòmiques, els fluxos financers i les polítiques de gran escala que
transcendeixen i superen les capacitats locals d’autogovern, per tal de
construir xarxes confederades de ciutats per donar respostes democràtiques a
conflictes que transcendeixen l’àmbit local.

En definitiva, les ciutats en l’era digital continuen sent espais de desenvolupament i
expansió del capitalisme global, però també són espais de resistència, cooperació i
esperança, d’experimentació i innovació tecnopolítica amb nous models i pràctiques
dirigits a aconseguir una democràcia real.

El valor de Decidim destaca en un context en què la intel·ligència col·lectiva
democràtica s'enfronta al repte de la intel·ligència artificial i de la datacracia
corporativa, on l’impuls a través d’un ecosistema productiu, on la ciutadania pot pensar,
prioritzar línies de desenvolupament, decidir projectes de millora i deliberar sobre els
usos i possibilitats futures de la plataforma Decidim. Està encaminat a donar poder a la
ciutadania per apropiar-se de la tecnologia, contribuir al seu desenvolupament i ser
copartícips en la seva construcció.
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Mentre que una tendència dominant del mercat impulsa als governs de les
infraestructures i serveis cap a l'augment de la privatització i la centralització en mans
de grans corporacions, existeix un potencial sociotècnic per canviar aquesta tendència
cap a ecosistemes de serveis, infraestructures i béns descentralitzats i comuns.
Decidim contribueix a aquesta transició fomentant la participació democràtica en el
govern dels organismes públics, en les organitzacions socials, en l'economia
cooperativa i en la circulació conjunta entre els tres. Decidim contribueix a
l'enfortiment de formes innovadores d'economia, orientada al bé comú i a la democràcia
participativa.
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2. Decidim Barcelona: Del PAM al desplegament
del nou Reglament de participació

El Pla d’Actuació Municipal inclou, segons el ROM (Reglament d’Ordenació Municipal)
tots aquells objectius, actuacions i projectes que seran duts a terme pel govern
municipal en un mandat polític. L’actual govern de la ciutat de Barcelona, va fer una
clara aposta per obrir la participació ciutadana al PAM i PAD amb un gran procés
participatiu. Per a fer-ho, es va aprovar, al novembre 2015, la Mesura de Govern del
procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels Programes
d’Actuació dels Districtes (PAD) 2015-2019.

Mesura de Govern del procés participatiu per a l’elaboració del PAM i PAD 2015-2019
Punt 8
El conjunt del procés participatiu s'articularà, es sistematitzarà i es sintetitzarà en
una Plataforma digital que, a més de recollir propostes per Internet, generarà un espai
deliberatiu i de priorització de cadascuna d'elles i donarà visibilitat als resultats dels
diferents debats que es facin en els àmbits territorials dels districtes o de ciutat.

L'aposta per la tecnologia travessa el procés fent que la plataforma digital sigui una
eina útil també per als debats presencials. La plataforma digital possibilita el traç de
les propostes des de que són realitzades fins que són aprovades, desestimades o
modificades. També permet que el conjunt del procés participatiu sigui transparent i
obert al conjunt de la ciutadania on sigui possible consultar qualsevol informació a
temps real durant el procés.

La participació digital, ha d'anar acompanyada d'una digitalització participativa, és a
dir, d'un disseny, producció i gestió dels recursos digitals de manera participativa, per
això cal que el programari sigui lliure i que existeixin infraestructures lliures que
permetin la col·laboració i la replicació de les eines de participació digital

Decidim.barcelona neix per donar resposta a la dimensió tecnològica del procés
participatiu del PAM i PAD: per generar un espai deliberatiu online, per donar visibilitat
al resultat dels debats presencials de districte i de ciutat, per fer visible el traç de les
propostes que la ciutadania realitza, per a fer un procés totalment transparent i obert a
tothom, afavorint la participació i la fiabilitat de tot el procés.

Pla d’Actuació Municipal

9.560  Propostes ciutadanes
6.898  Propostes acceptades
5.453 Resultats
89,1% Execució del PAM

Un cop finalitzat el procés participatiu del PAM i PAD, s’amplia el desenvolupament del
Decidim.barcelona per a poder donar suport a tots els processos de participació que
s’estan duent a terme a la ciutat, així com altres espais de participació que seran
regulats al 2017 en el nou reglament de participació. Aquest procés de
desenvolupament i creixement del Decidim arriba fins l’escenari actual: una plataforma
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digital de participació que integra, articula, comunica, organiza, possibilita i amplifica la
participació ciutadana a Barcelona.

2.1. Decidim.Barcelona en dades

A dia d’avui, Decidim.Barcelona és la plataforma de participació de l’Ajuntament de
Barcelona on s’articulen processos òrgans de participació i iniciatives ciutadanes.
Decidim.Barcelona ha possibilitat una participació ciutadana sense precedents a la
ciutat. Un tràfic de 1,5 milions de visites a pàgines, 31.000 usuaris actius, 13.600
propostes (9.400 de les quals han estat acceptades i convertides a més de 5.500
resultats), 197.000 suports, 19.600 comentaris, 1.300 trobades presencials, 38
processos de participació, 10 iniciatives ciutadanes, i en procés de desplegar més de
167 òrgans de participació.

Figura 1: Pàgina principal de Decidim.Barcelona

A través dels diferents mecanismes creats al Decidim, la ciutadania i les organitzacions
socials han pogut realitzar propostes, donar suport a les propostes, debatre, contestar
enquestes, votar pressupostos participatius, apuntar-se a les trobades presencials o
fer el seguiment de l'execució dels resultats dels processos.

La participació a través del decidim.barcelona des de la
seva posada en funcionament l’1 de febrer de 2016, es
pot mesurar amb diferents mètriques com són el
número de persones registrades participants. A la
plataforma Decidim s’utilitza la noció de “participant”
per superar la lògica utilitarista de les xarxes socials
quan considera “usuaris” als consumidors
d’informació.

decidim.barcelona

31.295  Participants
13.665  Propostes
9.461    Propostes
acceptades
5.523   Resultats

En el procés de participació del PAM, calia donar entitat a l’acció de participació perquè
anés més enllà de la utilització de la plataforma, per convertir-se en una contribució a la
construcció col·lectiva del disseny de polítiques públiques. Una de les principals unitats
de participació a través del Decidim han estat les propostes. Les propostes tenen una
sèrie d’atributs com són un títol, una descripció, una categoria, un autor/a que pot ser
una persona, una organització social, el propi ajuntament o una proposta que vingui
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d’una trobada presencial. Amb una proposta, podem interaccionar de múltiples
maneres: donar-hi suport, adherir-nos-hi de manera pública, comentar-la (per
proporcionar arguments a favor, en contra o neutrals), seguir-la per rebre notificacions
i, compartir-la amb altres participants del procés.

decidim.barcelona

197.455  Suports
19.619     Comentaris
754         Adhesions
1.301       Trobades

D’aquesta manera, es generen una sèrie
d'interaccions que busquen enriquir la recollida
de propostes i la col·laboració i deliberació entorn
a les propostes, més enllà d’un vot positiu o
negatiu o d’un simple “m’agrada”.

La segona unitat de participació més important del Decidim són les trobades
presencials. L’objectiu de les trobades presencials és el de facilitar la combinació de la
participació digital i presencial, recollir tota la informació que es genera en els espais
de participació presencial i fer-la transparent i accessible. Tota aquesta activitat es
canalitza a través del que en el Decidim hem anomenat “Espais de participació”, és a dir,
el que anomenem com: processos participatius, òrgans de participació, iniciatives
ciutadanes i consultes.

L’espai de participació més utilitzat del
decidim.barcelona ha estat el de processos de
participació, acollint un total de 38 processos de
diferents districtes, barris i àrees temàtiques.
Durant el 2018, s’ha iniciat el desplegament dels
òrgans de participació que ha d’incloure el Consell
de Ciutat, els consells ciutadans de districte i els
consells de barri, així com tot tipus de consells.
sectorials.

           decidim.barcelona

38 Processos
participatius
167 Òrgans i
subòrgans
de participació
10 Iniciatives
ciutadanes

L’objectiu és desplegar tota l’arquitectura d’òrgans de participació al decidim.barcelona
per a proporcionar un espai de treball col·laboratiu obert i transparent que faciliti la
participació de la ciutadania en general en aquests espais reglats.

Al 2017 s’afegeix al decidim.barcelona la primera iniciativa ciutadana, ZOO sXIX, com un
procés participatiu més, per tal de donar-li visibilitat. A partir de l’aprovació del nou
Reglament de Participació però, es comença a treballar perquè es pugui realitzar el
procés de recollida de signatures de forma digital a través de la pròpia plataforma,
facilitant així la tasca de recollir suports a les comissions promotores de les iniciatives
ciutadanes.
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2.2. El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

A continuació s'explica el desenvolupament del procés de participació per a l'elaboració
del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l'Ajuntament de Barcelona, es proporcionen
una sèrie de dades com indicadors de la participació en el procés, així com algunes
visualitzacions sobre els continguts, les xarxes de participació, i la distribució
geogràfica de les diferents cites presencials. Finalment, s’elabora una breu avaluació i
interpretació sobre el procés de participació, algunes propostes de millora i algunes
indicacions per al seguiment del Pla en els propers anys.

Fases del procés participatiu

El procés participatiu per a l'elaboració del PAM es va dividir en diferents fases. Es va
iniciar al novembre de 2015 i va finalitzar després de la votació al Ple municipal. Encara
que hi va haver participació en gairebé totes les fases del procés, la major part del
procés participatiu es va concentrar a la fase de recollida de propostes ciutadanes que
es va dur a terme entre l’1 de febrer i el 9 d'abril, tant pel que fa a les trobades
presencials (debats, jornades i sessions en òrgans de participació), com a través del
decidim.barcelona. A continuació es mostra un resum de totes les fases del procés
PAM-PAD:

Fase d'elaboració de la proposta inicial: En aquesta fase l'Ajuntament va definir
els eixos temàtics i les línies d’actuació derivades de cada eix en què es dividien
les diferents propostes d'actuació en cinc eixos: bon viure, transició ecològica,
economia plural, bon govern i justícia global. Aquesta mateixa estructura es va
reproduir per cada un dels 10 districtes de la ciutat, obtenint un document
proposta per a tota la ciutat i un altre per a cada un dels districtes.
Fase de recollida, debat i priorització de propostes: Aquesta fase va ser la més
important en el procés participatiu ja que és on es va produir una hibridació
entre la participació en els diferents espais presencials i la plataforma
decidim.barcelona. qualsevol persona podia presentar noves propostes, però
aquestes només podien rebre suports per part de les persones empadronades
a la ciutat. Es van documentar i recollir les trobades i, les propostes sorgides es
van transferir a la plataforma, incorporant-se així al flux de propostes del
Decidim. Finalment, es van realitzar una sèrie de debats digitals amb
l'alcaldessa i els diferents tinents d’alcalde per donar respostes a la ciutadania
relacionades amb les propostes plantejades per l'Ajuntament en el document
inicial.
Fase d'estudi de propostes i retorn: En aquesta fase es van avaluar les
diferents propostes ciutadanes per part dels responsables de les diferents
àrees i districtes de l'Ajuntament i els seus equips, involucrant més d'un
centenar de persones. Es van agrupar aquelles propostes similars i es van
rebutjar les propostes que no complien els criteris plantejats. Totes les
propostes van rebre una resposta a la plataforma: acceptació, modificació i
agregació a una actuació, o bé, el seu rebuig.
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 Figura 2: Origen i destí de les propostes al Pla d’Actuació Municipal

Fase de presentació de resultats i seguiment: Es van elaborar una sèrie
d'indicadors de seguiment del PAM i PAD i es va establir un mecanisme de
seguiment i desenvolupament de cadascuna de les actuacions a la plataforma,
al llarg del mandat o durant el període en què havia d’executar-se.

El PAM en dades

El procés d’elaboració col·laborativa del PAM va comptar amb 39.049 participants, dels
quals 24.028 ho van fer a distància i 15.021 en persona. 1.741 organitzacions es van
implicar en el procés.

Participants 39.049 Organitzacions 1835

decidim.barcelona 24.028 decidim.Barcelona 339

Presencials 15.021 Presencials 1494

 Taula  1: Participants i organitzacions al procés del PAM

El procés participatiu va rebre més de 247.000 visites i va generar 207.971 interaccions
digitals en  propostes (comptant suports, comentaris i vots als comentaris).

Pel que fa a les maneres de participar, podem diferenciar les aportacions dels
ciutadans, les interaccions i els espais de participació. Les contribucions es refereixen
al conjunt d’intervencions realitzades pels participants en el procés. Les interaccions
mesuren el conjunt d’actuacions dutes a terme per participar en el procés. Finalment,
s'estableixen els diferents espais oberts de participació.

Espais Dades Accions Dades

Trobades prèvies 138 Comentaris 18191

Propostes 10.860 Interaccions als punts mòbils 9,241

Trobades 410 Suports 165.121

Debats digitals 6 Intervencions a les trobades 13.614

Vots als comentaris 13.210

Total Interaccions 230.675
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 Taula  2: Interaccions totals  al procés del PAM

A continuació, es mostra el gràfic d’interaccions entre les persones usuàries de
decidim.barcelona. Cada node és un usuari personal o organització de la decisió i cada
enllaç és una relació de resposta en forma d’un comentari a una proposta. Això il·lustra
la complexitat de la xarxa de conversa col·lectiva generada al voltant de les propostes
del Pla municipal. Es mostra el paper central de l’Ajuntament de Barcelona, que va
presentar inicialment 1.300 propostes, però encara hi havia altres nodes que van jugar
un paper important a la xarxa.

 Figura 3: Xarxa d’interaccions entre usuàries al decidim.barcelona al procés del PAM

Les propostes i les trobades al decidim.barcelona

L’abast de les propostes es va dividir en propostes de ciutat (per a tota la ciutat) i
propostes de districte (per a un districte concret), i es van organitzar per origen
(ajuntament, ciutadania, organitzacions o reunions).

 Figura 4: Propostes al procés participatiu del PAM

Les 1300 propostes presentades inicialment per l'Ajuntament de Barcelona van ser la
base per a iniciar el debat col·lectiu però, durant el procés es van recollir propostes de
ciutadania, organitzacions i reunions presencials.

Origen Propostes Suports Comentaris

Ajuntament 1.300 45.026 6.459

Ciutadania 3.445 79.504 7.239
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Organitzacions 1.617 24.157 1.891

Trobades 4.498 16.401 2.602

Total 10

 Taula 3:Orígen de les propostes

Aquesta fou la fase de participació més intensa en què es va concentrar la participació
física i digital. La integració de propostes amb reunions va ser un dels temes més
potents del procés, amb prop de 5000 propostes procedents de les 410 reunions
físiques. Les propostes elaborades durant les reunions i pujades després al Decidim,
estaven vinculades a cada reunió i es van afegir al component de les propostes, cosa
que va permetre que formessin part de la resta del procés. Aquest treball permet una
gran hibridació de la integració digital i física de la participació.

Durant la fase preliminar d’elaboració de la primera versió del Pla, es van celebrar 138
trobades presencials. Després, el procés va promoure i organitzar 410 trobades i 197
sortides amb els carros mòbils. Durant i després de la seva execució, els detalls
d'aquestes reunions (actes, propostes recollides, nombre de participants i
intervencions) es van carregar a la plataforma, generant una dinàmica de capes
múltiples entre la capa física on es va celebrar la cita i la capa digital .

 Figura 5: Trobades al procés participatiu del PAM

Àmbit Participants Organitzacions Intervencions Propostes

Ciutat 3.860 872 5.425 1.942

Ciutat Vella 1.331 98 1.086 509

Eixample 906 112 740 308

Sants-Montjuïc 622 153 1.072 386

Les Corts 415 15 250 183

Sarrià - Sant Gervasi 296 85 442 217

Gràcia 947 286 880 415

Horta-Guinardó 424 4 326 179

Nou Barris 1.488 90 1.807 219
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Sant Andreu 611 127 495 382

Sant Martí 677 163 1.091 439

Total 11.577 2.005 13.614 5.179

 Taula  4:Trobades per àmbit territorial

Resultats

Les actuacions són el resultat del procés participatiu. Entre el període d’abril a juny de
2016 es van avaluar les 10.860 propostes sorgides del procés. Un dels principis de la
pròpia plataforma és la de la traçabilitat, concepte que comporta que existeixi
transparència al llarg del temps. Això implica poder proporcionar informació, no només
sobre els resultats d’un procés participatiu, sinó informació sobre l’execució dels
resultats i la relació d’aquests amb les propostes inicials.

Eix Propostes Propostes
acceptades % acceptació Actuacions % execució

Bon viure 4.867 3.725 76,5% 728 87,8%

Economia plural 1.368 1.077 78,7% 197 91,3%

Transició
Ecològica 3.675 2.623 71,4% 417 90%

Bon Govern 888 677 76,2% 126 85,4%

Justicia Global 62 40 64,5% 16 88,1%

Total 10.860 8.142 75,0% 1.482 88,6%

 Taula  6:Relació entre propostes, actuacions i el %d’acceptació  propostes i d'execució  actuacions (febrer
2019)

És per això que decidim.barcelona i el procés del PAM compta amb un espai on es
poden seguir les propostes resultants del procés participatiu, recollides en actuacions i
detallades en projectes que despleguen cada actuació. D’aquesta manera. Es pot
obtenir una fotografia a temps real sobre l’execució d’un projecte i del seu propi
historial de participació.

 Figura 6: Exemple de Resultat  del PAM amb l’actuació “Estratègia de prevenció contra el sexisme” .1

1 https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/8/results/5566
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La planificació estratègica i el decidim.barcelona

Es pot afirmar que el procés de participació del PAM a través de decidim.barcelona és
un dels processos de participació estratègica de ciutat amb més participació coneguts.
L'èxit del procés es pot explicar a partir de diversos principis i desenvolupaments
tecnopolítics que han articulat un model de participació que construeix el propi Decidim
des dels seus inicis.

Aquests principis són els mateixos que encara ara consten en el Contracte Social del
Decidim, on consta el compromís que es demana a aquelles organitzacions que volen
utilitzar la infraestructura de participació digital: Transparència, traçabilitat i integritat
en la participació, Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat, Confidencialitat de
les dades i, rendició de comptes i responsabilitat.

Aquests principis han aconseguit que el procés del PAM-PAD hagi gaudit d’alts nivells
de participació, que es pot percebre per la notable qualitat de les propostes i del debat
deliberatiu. Això s'explica per diverses raons: primera, per la facilitat en la participació
digital i la seva dinamització, tant en la creació de propostes com en les opcions per a la
seva navegació (segons l’origen de les propostes, l’àmbit territorial i l’àmbit temàtic).
Els suports, a més, van ajudar a facilitar i reforçar la participació a la plataforma com a
estratègia al possibilitar el mesurament de l'agregació de preferències, l’opció de
proporcionar arguments a favor, en contra i neutrals i, desenvolupar diversos fils de
discussió. Segona i, una de les innovacions més significatives del projecte, ha estat la
de la integració i hibridació entre la participació digital i la presencial, amb un total de
410 trobades a tota la ciutat per treballar les diferents temàtiques del Pla, totes elles
amb una dinamització activa per part de professionals que havien rebut una formació
prèvia sobre els usos i funcionament de la plataforma decidim.barcelona.

2.3. El reglament de participació ciutadana

El 6 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un innovador reglament que
garanteix els canals de participació ciutadana a través de quatre mecanismes
principals de participació: processos, òrgans, iniciatives i consultes ciutadanes. Per
primera vegada, el reglament de participació inclou les característiques mínimes que
han de tenir les tecnologies que l'han de fer possible. El reglament municipal reconeix i
estableix els requisits pel desenvolupament d’una tecnologia per a la participació que
ha de permetre, facilitar i garantir la qualitat i transparència de la participació
ciutadana i, ho ha de fer amb plenes garanties democràtiques.

Article 106
Programari lliure i accessible i continguts oberts

1. El codi de la plataforma, així com els mòduls, les llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi pel seu funcionament, ha de ser sempre programari lliure. Així mateix, els
continguts, les dades, API o interfícies que la plataforma faci servir per interactuar amb
qualsevol tipus d’usuari o usuària, ha de complir amb estàndards oberts i interoperables
tendint sempre al màxim nivell d’integració amb els estàndards oberts més estesos en cada
moment.

2. L’Ajuntament ha de garantir el manteniment i la qualitat de la plataforma digital o qualsevol
altra infraestructura necessària per a la prestació dels serveis digitals per a la participació
que es detallen en aquest capítol.
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3. Igualment, l’Ajuntament ha de garantir l’accessibilitat de la plataforma, fent possible el seu
ús per part de les persones amb discapacitat.

4. La governança de la plataforma ha de facilitar la participació de les persones que en són
usuàries en el disseny, la implementació i l’execució de les seves diverses funcionalitats.

La plataforma digital apareix fins a 65 vegades en el conjunt del reglament, és a dir,
esdevé una peça fonamental de la participació ciutadana, tant en el desplegament dels
processos participatius, com en els òrgans de participació, les iniciatives i les consultes
ciutadanes. S’entén la plataforma al llarg de tot el Reglament, com la garantia que té la
ciutadania per accedir a tots els mecanismes de participació disponibles de
l’Ajuntament.

El Capítol 8 del reglament i, els articles 105, 106, 107 i 108 estan dedicats específicament
a la Plataforma digital i estableixen els principis de la plataforma (transparència,
traçabilitat, integritat i confidencialitat), les seves característiques tecnològiques (que
sigui desenvolupada en programari lliure) i el caràcter obert de les dades i
l’accessibilitat a la participació que ha d’oferir. L’article 107 determina, a més, quins han
de ser els continguts mínims en participació que la plataforma digital ha de garantir

 Article 107

 Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents:
a) Per als processos participatius ha de garantir com a mínim: obrir comentaris, la convocatòria
pública per a les trobades presencials i registres públics de reunions,col·lecció de l'apartat de
propostes i una secció de suport a propostes.

b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes de les
sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas.

c) Per a les iniciatives ciutadanes: facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit, així com
la recollida de signatures quan estigui garantida la identitat de la persona signant.

d) Per a les consultes ciutadanes: un espai clar i diferenciat que permeti l’accés a la informació
relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic.

 

El reglament ha tingut una clara influència en el desenvolupament de la plataforma
decidim.barcelona. De fet, els diferents canals de participació que defineix el reglament
són els espais de participació amb els que s’organitza la participació al Decidim.
D’aquesta manera i, en la mesura que el Decidim és un projecte que està tenint una gran
difusió a tots els nivells i, també a nivell internacional, es pot afirmar que a més a més
d’exportar un software, Barcelona s’està exportant un model de participació
tecnopolítica que s’ha construït en  estreta correlació amb el reglament de participació.

2.4. Una plataforma multiprocessos

Segons el Reglament de participació municipal, els processos participatius són un
seguit de trobades delimitades en un temps concret, per promoure el debat i el contrast
d’arguments entre la ciutadania o, entre aquesta i els i les responsables municipals, per
tal de recollir les seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal
concreta.
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Un procés participatiu pot servir per dur a terme un diagnòstic d’una qüestió o tema
concret, cercar idees creatives i innovadores per dur-la a terme i suggerir quines
formes d’intervenció són les més adients en funció de les particularitats de cada
actuació, context i cas.

L’espai “Processos” a decidim.barcelona permet crear, activar/desactivar i administrar
diferents processos de participació, articular-los en diferents fases en què poden
combinar-se tots els components (com un procés d’elecció dels membres d’un consell,
un pressupost participatiu, un procés de planificació estratègica, la redacció
col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà o la producció d’un pla
de polítiques públiques…)

Entre 2016 i 2019 s’han realitzat un total de 38 processos de participació a la ciutat a
través del Decidim. Això ha facilitat, no només poder documentar de manera oberta i
pública els processos, les reunions presencials, la informació relacionada i rellevant i
els seus resultats, sinó que ha amplificat la participació en tots aquests processos
obrint nous espais de propostes i debats per enriquir els processos deliberatius i els
processos de construcció col·lectiva de polítiques públiques, tant a barris com a
districtes.

Els processos de participació del decidim.barcelona

Conjunt de processos participatius que hi ha hagut al decidim.barcelona en el periode
2016-2019:

Any Títol Seguidores Visites2 Propostes Trobades

2016

Coproducció de projectes a Gràcia 0 415 200 89

Dona forma a l’Eixample 4 2.465 - 47

La Meridiana et demana un canvi 15 1.093 18 27

Mercat de Sant Antoni 0 320 19 20

MetaDecidim 2 * 99 18

Normes de Participació 3 652 139 17

Pla d'Actuació Municipal 13 9.885 10.860 410

Teatre Arnau 0 233 - 21

Xarxa de Bus 39 1.504 384 18

2017

Iniciativa Ciutadana ZOOXXI 17 258 - 3

Les Rambles 11 2.154 180 3

Pla Clima 4 1.829 112 5
Pla d'equipaments de la zona centre de
Sants-Montjuïc 13 9.135 79 32

Pla d'Equipaments del Poble-sec 2 5.691 72 14

Pla d'Usos Ciutat Vella 2 2.757 107 4

Pla d’Equipaments de Nou Barris 9 1.165 33 10

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 1 2.895 163 8

Pla Especial d'ordenació dels souvenir 21 420 1 4

2 Dades des del 26.02.2017
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Repensem el 22@ 23 9.329 61 27

Repensem Trinitat Nord 32 1.669 51 10

Tria el verd de la Colònia! 7 1.347 - 14

2018

Dissenyem la zona verda de les Cases
Barates 17 1.669 22 7

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024 32 3.891 300 18
Fabra i Coats, un espai obert a Sant
Andreu 24 1.130 23 9

Fem un nou Espai Jove a Sant Andreu 17 959 24 7

La Model s'obre a la ciutat 40 11.465 23 15

Modificació de l’Ordenança de Terrasses 5 477 1 7
Modificació del Pla General Metropolità
en matèria de regulació urbanística
d'habitatge. 27

1.607 3 5

Montbau + accessible 19 558 3 4

Montjuïc, un parc per a Barcelona 42 11.339 232 17

MPGM La Clota Reordenació 17 1.094 14 5

PGM de la Marina del Prat Vermell 3 830 - 5

Pla del joc a l’espai públic 20 866 4 5
Pla estratègic dels espais litorals de la
ciutat 32 2.715 - 3

Reglament per a l'Equitat de gènere a
l’Ajuntament de Barcelona 26 1.388 143 4

Via Laietana, un carrer per al veïnat 40 8.284 119 20

2019
Modificació del PGM de Ciutat Meridiana 16 519 - 5
Pla Educatiu dels barris Vallcarca -Els
Penitents - El Coll 12 242 30 6

Total    607 104249 38
 Taula  7: Estadístiques de processos incorporats a decidim.barcelona entre  2016 i 2019.

Per poder incloure un procés participatiu a Decidim.Barcelona s’ha de tenir en compte
el següent protocol:

Des de la direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació, es dona suport,
assessorament i capacitació en l’ús, administració i configuració del Decidim.
Abans que un procés s’incorpori oficialment al Decidim, el procés s’ha de
validar pel Comitè Director de Democràcia Activa.
L’Equip de la Direcció d’Innovació ha ofert acompanyament en el disseny dels
processos, en la creació dels processos al decidim, la formació en
l’administració i el suport tècnic al llarg del procés.

Estructura recomanada pels processos participatius al decidim.barcelona

Un procés participatiu que es vol incorporar a la plataforma decidim.barcelona, ha de
tenir diferents fases (Informació, Diagnosi, Creació de propostes i debats, priorització
de propostes, publicació de resultats, avaluació, retorn i seguiment), cadascuna amb
una data d’inici i final predefinida al començament, amb l’objectiu que la ciutadania
tingui clar en quin moment es troba el procés.
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És molt important tenir en compte els següents aspectes:

Un procés de participació hauria d’acabar amb un llistat de resultats. Els
resultats són decisions tangibles preses durant el procés de participació, de
forma directe o indirecte (directe: per majoria de vot directe; indirecte: per una
comissió tècnica i/o política prenent com a base les propostes amb més de
vots). Els resultats del procés són accions, plans, articles d’un reglament, etc.,
que puguin executar-se o verificar la seva aplicació.
Un procés participatiu a decidim.barcelona pot i ha de combinar aspectes
digitals amb aspectes presencials. L'activitat d'aquests últims (cites
presencials amb la ciutadania, jornades, tallers o reunions amb personal
expert) han de quedar recollides a la plataforma per motius de transparència.
Es recomana que almenys una de les fases del procés inclogui un mecanisme
d'expressió agregativa de preferències (com suports o votació de preferència)
que faci efectiva la capacitat d'influència ciutadana sobre els resultats i
alimenti i dinamitzi la deliberació, el seguiment i, la dinàmica del procés.

Figura 7: Estructura  d’un  procés participatiu a decidim.barcelona.

2.5. Els òrgans de participació

Segons el Reglament de participació, els òrgans de participació són espais continuats
de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania per debatre i recollir opinions i propostes.
En funció del seu àmbit d’actuació, poden ser: òrgans territorials (de ciutat, districte,
barri) o òrgans sectorials (relacionats amb una temàtica concreta com per exemple la
cultura, l’educació, l’esport, etc.)

L’espai Òrgans dins de decidim.barcelona, és un espai que ofereix la possibilitat de
constituir aquests òrgans o altre tipus de grups, i facilitar la seva presa decisions
(parlem de consells, grups de treball, xarxes i comissions). La plataforma en pot detallar
la seva composició, llistar i geolocalitzar les seves reunions, facilitar-ne la participació
(de manera que es puguin proposar punts a l’ordre del dia, comentar les propostes i
acords presos a l’espai de participació i, inclús, realitzar votacions i debats entre els
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seus membres).

Figura 9: Esquema per a la participació oberta proposat per a un òrgan de participació a decidim.barcelona

Els òrgans de participació del decidim.barcelona

A continuació es llisten el conjunt d’òrgans de participació actualment publicats a
decidim.barcelona. El procés de desplegament dels òrgans de participació es troba just
a la seva fase inicial.

Amb l’objectiu de facilitar la comunicació i la dinamització dels Òrgans de Participació
(volum de participació interna, impacte i incidència, rellevància, transparència,
coordinació entre diferents òrgans) i seguint allò disposat al Reglament de Participació
Ciutadana i, concretament, al capítol 8: La plataforma digital, la secció d’òrgans del
decidim.barcelona permet articular un espai propi pels diferents consells de
participació de la ciutat, que amplifiqui la seva visibilitat, la seva transparència i la
capacitat de poder participar-hi per diferents vies.

Òrgans Seguidores Visites

Audiència Pública de nois i noies de Barcelona 15 214

Comissió Assessora de Processos Participatius 9 4.720

Comissió d'Empara 2 867

Consell de Barri Baró de Viver 3 67

Consell de Barri de La Maternitat i Sant Ramon 6 144

Consell de Barri de la Sagrera 30 533

Consell de Barri de la Trinitat Vella 3 561

Consell de Barri de Les Corts 7 224

Consell de Barri de Navas 6 515
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Consell de Barri de Pedralbes 4 90

Consell de Barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 5 16

Consell de Barri del Bon Pastor 4 531

Consell de Barri del Congrés i els Indians 3 533

Consell de Barri Sant Andreu de Palomar 8 337

Consell de Ciutat 6 151

Consell Escolar Municipal de Barcelona 27 70

Total 380 9.573

 Taula  8: Estadístiques dels òrgans incorporats a decidim.barcelona entre fins a 31/12/20183

És el cas, per exemple, del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que per al procés
electoral de renovació dels CEMD i del CEMB, es van crear fins a 141 espais a
assemblees, que ara mateix no es troben visibles però que continuen sumant-se a
l’apartat d’estadística general de la plataforma, tot i que s’han despublicat per facilitar
l’experiència de participant en la fase de renovació del CEMB, que tindrà lloc a mitjans
del present mes de març de 2019.

L’elecció als consells escolars de districte

A principis de 2019 s’ha iniciat al decidim.barcelona el procés de les eleccions per la
renovació dels Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD) i del Consell Escolar
Municipal de Barcelona (CEMB) 2018-2019. S’ha fet de tal manera que es poguessin
canalitzar les “votacions” a les candidatures dels diferents sectors dels consells
escolars: associacions d’estudiants, associacions de famílies de l’alumnat (AMPA i/o
AFA), personal docent, estudiants, famílies, PAS i direccions de centre (en el cas
d’escoles públiques) o titulars (en el cas de les escoles concertades).

Durant el mes de febrer, es van habilitar els espais d’òrgans a decidim.barcelona dels
diferents CEMD, i per primera vegada es posava en funcionament un procediment
electrònic per a la votació, a través de la recollida de suports a les candidatures dels i
de les representants dels diferents sectors, amb la idea de facilitar la participació de la
comunitat educativa dels districtes al procés electoral.

3 Encara que els òrgans publicats siguin 16, hem de considerar els sub-òrgans que incorporen i que fan pujar la
xifra fins als 167
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Figura 10: Consells Escolars Municipals de Districte a decidim.barcelona

Una vegada constituïts els nous CEMD, amb la composició que indica el nou Reglament
de Constitució del CEMB i els CEMD, aprovat el 23 de març de 2018, s’estan ara
desenvolupant les eleccions per la renovació del Consell Escolar Municipal de Barcelona
(CEMB), que tindran lloc durant aquest mes de març de 2019. Per a aquestes eleccions, a
més a més del procediment electrònic de suport a la votació, els i les membres dels
CEMD que així ho desitgin, podran presentar la seva candidatura a través de la
plataforma de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

2.6. Les iniciatives ciutadanes

Una iniciativa ciutadana es defineix en el reglament com “la intervenció ciutadana
dirigida a promoure una determinada actuació d’interès general i de competència
municipal per part de l’Ajuntament”.

El Reglament de Participació detalla el procediment de recollida de signatures per a la
presentació d’una iniciativa ciutadana. Estableix el nombre de signatures necessàries
segons  la tipologia de la Iniciativa:

Celebrar una
consulta i
aprovar o

modificar una
norma

Realitzar un
procés

participatiu  o
crear un nou

òrgan

Celebrar una
Audiència

Pública

Incloure  punts
de l’Ordre del dia
al Ple Municipal
o del districte

Àmbit ciutat 15.000 9.000 7.000 3.750

Districte (varia
en funció de la
seva població)

2.000-6.500 1.200-3.900 800-2.600 400-1.300

Barri

10% de la
població total

del barri afectat
(consultes)

2% de la
població total

del barri afectat

1% de la
població total

del barri afectat
(per convocar un
consell de barri )

 Taula  9: Número de signatures necessàries per dur a terme una iniciativa ciutadana.
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Segons l’Article 17 del Reglament sota el títol “Recollida, autenticació i presentació de
les signatures” s’estableix que les signatures es podran recollir de la següent manera:

De manera presencial.
Mitjançant la plataforma digital.
Mixta, combinant les dues anteriors.

Segons aquest mateix article, les signatures presencials es recullen a través dels plecs
i han de recollir les següents dades: Nom i cognoms, Data de naixement, Codi Postal i
DNI, NIE o passaport .

En el cas de les signatures digitals, el reglament estableix que:

“El sistema de recollida de signatures mitjançant la plataforma digital ha de ser
validat pel Secretari o Secretària Municipal o persones en qui delegui.”
“Les persones interessades han d’estar prèviament registrades a la plataforma
digital”
“La inscripció en aquest registre de la plataforma, acredita la identitat de la
persona signant.”

Les iniciatives ciutadanes al decidim.barcelona

Des de la creació de la plataforma decidim.barcelona, hi han tingut un espai de difusió i
comunicació un total de 10 iniciatives ciutadanes.

Any Nom Promotors Objecte Assoliment
signatures

2017 Zoo XXI Plataforma Zoo XXi Modificació
ordenança sí

2018

Terrasses FAVB Modificació
ordenança no

Canvi nom plaça
Antonio López Associació Idrissa Pregunta a

multiconsulta sí

Gestió pública de l’aigua Enginyers Sense
Fronteres

Pregunta a
multiconsulta sí

Habitem el Sant Pau Gimnàs Social Sant Pau
SCCL

Pregunta a
multiconsulta no

Avinguda Riera de
Cassoles Diversos ciutadans Proposició a

plenari sí

2019

És una qüestió de gènere Fundació Àmbit
Prevenció

Ordre del dia Dte.
Ciutat Vella -

CAP a la Misericòrdia JA! Plataforma CAP Raval
Nord

Ordre del dia Dte.
Ciutat Vella sí

Plaça de l’1 d’octubre Col·lectiu ciutadà Ordre del dia Dte.
Horta-Guinardó sí

Recuperem Maladeta AAVV Porta Ordre del dia Dte.
de Nou Barris -

Total 10
Taula  10: Iniciatives Ciutadanes al Decidim.barcelona en el període 2016-2019

La signatura digital  d’una iniciativa ciutadana  mitjançant decidim.barcelona
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Existeix una gran quantitat de legislació (catalana, espanyola i europea) que apunta cap
al foment de l’administració electrònica i la facilitació de les relacions entre ciutadania i
administracions públiques a través de mitjans electrònics.

En el cas de les iniciatives ciutadanes, cal fer esment del Reglament del Parlament
Europeu i del Consell Núm 211/2011 sobre iniciatives ciutadanes, on s’especifica, en el
seu apartat 14, que “és convenient preveure que la recollida de declaracions de suport
pugui efectuar-se tant a través de pàgines web com en paper. Els sistemes de recollida
mitjançant pàgines web han de tenir in situ característiques de seguretat adequades
que garanteixin, entre altres coses, la recollida  i emmagatzematge segur de les dades.”  
Quan s’incorpora la possibilitat de recollir signatures a través de la plataforma digital, es
parteix de la premisa que el sistema adoptat per a la recollida de signatures digitals ha
de ser equivalent, en seguretat i en facilitat d’ús, al sistema de recollida de signatures
presencials que es fa a través dels plecs de signatures, sota el compromís
d’autenticació de les persones fedatàries.

Segons el Reglament de participació municipal, les fedetàries són “les persones de més
de divuit anys empadronades en qualsevol municipi català i que jurin o prometin
autenticar les signatures que s’adjunten a la iniciativa”. “En cas de falsedat, incorren en
les responsabilitats, àdhuc penals, que determinen les lleis.”

Al 2018 la direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació va encarregar un estudi
jurídic a Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu, on s’estableix que el sistema
de recollida de signatures per a una iniciativa ciutadana, atenent la legislació vigent en
administració electrònica i el reglament de participació ciutadana, ha de ser de nivell
baix, mantenint el principi de proporcionalitat entre la signatura i la capacitat d’una
persona ciutadana de Barcelona per accedir a la signatura di ital d’una iniciativa
ciutadana.

Informe Jurídic

Requeriments jurídics per garantir la
identitat i la voluntat dels usuaris de la
plataforma Decidim.
Agustí Cerrillo i Martínez - Universitat Oberta de Catalunya
Juliol 2018

S’ha prioritzat l’objectiu de minimitzar la feina de comprovació i validació de signatures
a través de la seva automatització (sent la comprovació digital realitzada en temps real,
tot i que sempre es poden realitzar comprovacions a posteriori). També s’ha partit del
principi que cal facilitar el procés de recollida de signatures a la ciutadania, buscant
sistemes fàcilment utilitzables.

Actualment, decidim.Barcelona utilitza un sistema de verificació dels seus participants
amb el padró municipal a través de la comprovació d’una sèrie de dades personals i,
alhora, es fa una comprovació d’identitat a través del telèfon mòbil. Amb aquest
sistema s’estableix la limitació de signatura  d’una iniciativa ciutadana.

Per donar suport a una iniciativa ciutadana de forma digital, la persona interessada
s’haurà de registrar i verificar-se a la plataforma, seguidament se li demanarà que
proporcioni una sèrie de dades personals i, després, haurà de confirmar amb el telèfon
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mòbil un codi de seguretat. Amb aquests passos, s’autentica la signatura de suport a
una iniciativa ciutadana.

Al llarg d’aquest mes de març de 2019, està previst que s’iniciï la recollida de signatures
digital en les iniciatives ciutadanes al decidim.barcelona. En primer lloc, s’habilitarà la
recollida digital per aquelles iniciatives que proposin incloure punts de l’Ordre del dia al
Ple Municipal o de districte.

2.6. El futur proper del decidim.barcelona

La plataforma decidim.barcelona s’ha adaptat tècnicament i de forma complerta als
requeriments del Reglament de participació municipal per tal de facilitar l’accés de la
ciutadania als diferents canals de participació i alhora garantir la privacitat i seguretat
dels mateixos.

Tot i així, no s’ha arribat encara al desplegament total del Reglament de participació, ja
que per alguns requeriments del mateix, es necessita d’un consens interdepartamental
en el si de l’Ajuntament -a vegades tècnic, jurídic i inclús polític- que s’està acabant de
construir.

En el cas dels processos participatius, cal valorar molt positivament la creació del
Comitè Director del programa de Democràcia Activa, que ha possibilitat la posada en
marxa de criteris i protocols comuns a tot l’Ajuntament sobre la realització dels
processos participatius. Però cal seguir avançat per garantir que tots els processos
participatius de l’Ajuntament tinguin un espai al Decidim que permeti a la ciutadania la
realització informada de propostes, l’expressió agregativa de preferències a través de
suports o vots i, l’accés complert als resultats i seguiment dels mateixos.

En quant a la presència dels òrgans de participació a la plataforma, és evident que ens
trobem molt per sota de la capacitat real del decidim.barcelona per a encabir la
interacció amb tots els òrgans de participació de la ciutat. Cal en aquest sentit, un
esforç de coordinació amb àrees i districtes per arribar als tècnics referents d’aquests
òrgans i oferir les eines de formació i suport perquè siguin conscients de les
possibilitats d’interacció amb la ciutadania que ofereix el Decidim. Hem de tenir en
compte, que cada òrgan de la plataforma requereix d’una dinamització tècnica sense la
qual el Decidim no pot complir la seva funció de participació.

Perquè fos possible la signatura digital a les iniciatives ciutadanes ha calgut, a més de
l’informe jurídic esmentat abans, un treball des de la direcció de Recerca,
Desenvolupament i Innovació de coordinació i consens amb Secretaria General, Atenció
Ciutadana, Democràcia Activa i IMI. Però a més del consens sobre la signatura digital de
suport a les iniciatives, s’ha treballat perquè en breu sigui possible realitzar el tràmit de
sol·licitud d’una iniciativa ciutadana des del decidim.barcelona, enllaçant al portal de
tràmits municipal. Per això s’ha dissenyat conjuntament amb l’IMI, tota la diagramació
d’aquest procés.

L’altre mecanisme de participació en què ha treballat la direcció de Recerca,
Desenvolupament i Innovació ha estat el desenvolupament de les Consultes al Decidim.

Decidim segueix en procés de desenvolupament i millora dels sistemas de deliberació,
una millor integració dels espais presencials de participació i digitals, i en la integració
de sistemes robustos i segurs per a la realització de consultes ciutadanes i el
desplegament del vot electrònic.
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Decidim segueix creixent, en un procés d’extensió d’abast nacional i internacional que
no només exporta tecnologia marca “Barcelona” sinó també models de
desenvolupament de polítiques públiques tecnològiques i per a la participació
ciutadana.
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3. Decidim: Una plataforma per la democràcia

113 Administracions públiques i organitzacions socials contribuint
al projecte

53  Persones desenvolupadores i programadores

20  Pimes i projectes de l’economia social i solidària involucrats

75   Col.laboracions amb centres de recerca,  organitzacions i
altres àrees de l’Ajuntament en els Laboratoris

45  Presentacions internacionals del projecte

Decidim neix a la ciutat de Barcelona com un compromís de la ciutat per obrir la
participació política a la ciutadania, obrir processos i espais democràtics que articulen
la ciutat en base un nou model de govern que posi la gent i al teixit social al centre. Al
mateix temps Decidim és una infraestructura digital lliure i oberta per a la democràcia
participativa. El terme "infraestructura digital" fa referència a un conjunt d'eines,
recursos, conjunts de dades, documents, codis (legals, informàtics, etc.), interfícies i
serveis digitalitzats o accessibles per mitjans digitals. Aquesta infraestructura és
principalment una plataforma de programari per a la democràcia participativa.

Decidim proporciona garanties democràtiques i de seguretat. El decidim és 100%
programari lliure i de contingut copyleft (dades, textos, imatges, etc...) respectuós amb
la privacitat, la integritat dels continguts i la traçabilitat de les propostes i decisions.
Aquestes garanties vénen avalades per llicències de programari però sobretot en forma
de contracte social i conveni interinstitucional. El programari ha rebut vàries auditories
de seguretat i no s’ha detectat cap vulnerabilitat de seguretat.

Decidim ja està traduït a meś d’una vintena d’idiomes i compta avui amb més de 120
instàncies actives a nivell nacional i internacional (entre institucions i organitzacions). A
nivell nacional el fan servir més de 70 ajuntaments i altres institucions com la Diputació
de Barcelona, la Diputació de Girona, la Junta de Castilla La Mancha i la Generalitat de
Catalunya. A nivell Internacional ja l’estan utilitzant a ciutats i organitzacions de
Finlàndia, Bèlgica, França, Italia i Mèxic. També entitats internacionals com la IOPD
(International Observatory on Participatory Democracy) i a projectes europeus (Fund
Action, DECODE, Open Heritage).

3.1 Una plataforma de participació

Decidim [http://decidim.org] és una infraestructura digital per a la democràcia
participativa, construïda totalment i de manera col·laborativa com a programari lliure.
Més específicament, Decidim és un entorn web (un marc) produït a Ruby on Rails (un
llenguatge de programació) que permet a tothom crear i configurar una plataforma de
lloc web que s’utilitzi en forma de xarxa política per a la participació democràtica. La
plataforma permet a qualsevol organització (ajuntament local, associació, universitat,
ONG, o cooperativa) crear processos massius per a la planificació estratègica, el
pressupost participatiu, la consulta pública, el disseny col·laboratiu de normatives, els
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processos participatius dels espais urbans i equipaments.

És possible desplegar un sistema democràtic participatiu com el Decidim a qualsevol
organització (sigui un municipi, una cooperativa, una associació, un sindicat o una
comunitat). Quan es parla de projecte "lliure i obert" es refereix a que els béns del
projecte (els actius de la infraestructura) no es troben sota la forma de propietat
privada que exclou altres usuaris d’accedir, utilitzar, copiar, modificar i reeditar o
reutilitzar aquests recursos, sinó, que mostra tots els mitjans legals, tècnics i socials
necessaris per compartir-los i obrir-los a la col·laboració. El terme "públic-comú" indica
que el projecte està finançat i fet possible en la seva majoria per institucions públiques i
que està gestionat i dissenyat per una comunitat oberta constituïda per funcionaris,
membres de diferents associacions, investigadors universitaris i estudiants, activistes i
personal de fundacions, treballadors de diferents empreses o simplement persones
voluntàries que es comprometen amb els principis del projecte. Perquè aquesta
infraestructura sigui comuna, és important que aquestes persones s'organitzin
democràticament en relació amb el projecte. En aquest sentit, Decidim és una
infraestructura reflexiva que utilitza la mateixa infraestructura per democratitzar-se a
través de la comunitat MetaDecidim.

Principis del Decidim: el contracte social4

Tots els membres i socis del projecte Decidim han d'aprovar i seguir un "contracte
social" https://decidim.org/contract lògica social "que defineix un conjunt de principis
rectors. El contracte social es pot resumir de la manera següent:

Programari lliure i contingut obert: Decidim sempre romandrà lliure i obert a la
col·laboració, sense obstacles tècnics o legals per a l'ús, còpia i modificació.
Per garantir-ho, utilitzem un conjunt de llicències: Affero GPLv3 per al codi,
CreativeCommons By-SA per al contingut (text, imatges, disseny, etc.) i Open
Access Database License per a dades. Això significa que Decidim sempre serà
auditable, col·laborable, transparent, apropiat i fiable, tot això és fonamental
per a una infraestructura democràtica.
Transparència, traçabilitat i integritat: el contingut de la participació
romandrà sempre transparent, traçable i integral. Això vol dir que tot el
contingut ha de ser accessible i descarregable, s’ha de saber sempre què passa
amb cada proposta, el seu origen, on s’ha incorporat o perquè es va rebutjar, i el
contingut s’ha de mostrar sense ser manipulat i, qualsevol modificació ha de
ser traçable i auditable.
Igualtat d'oportunitats, qualitat democràtica i inclusió: la plataforma ha de
garantir la qualitat democràtica, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats
per a cada persona participant. La plataforma ha de complir els estàndards
d’accessibilitat, el seu ús ha d’afavorir la integració de la participació en línia i
fora de línia i les organitzacions han de desplegar els mitjans de mediació i
formació dels participants.
Privadesa amb verificació: els participants han de conservar la privacitat de
les seves dades personals combinades amb la verificació. Les dades personals
no s’han de mostrar mai, ni vendre, ni transferir a tercers mentre que, al mateix
temps, s’ha de preservar la unicitat i els drets democràtics dels participants.

4 https://docs.decidim.org/social-contract/ca/social-contract/
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Compromís democràtic, responsabilitat i col·laboració: les institucions que
utilitzen Decidim han de comprometre's a respondre a temps, a ser
responsables de prendre decisions a través de la plataforma i a col·laborar
obertament en la seva millora.

Com funciona Decidim?

Atès que la plataforma digital mostra i incorpora tant els mitjans d’organització del
projecte com els seus principis democràtics, és important explicar com funciona
Decidim. Les persones participants de la plataforma interactuen a través de
mecanismes participatius coneguts com a components dins de diferents espais de
participació que canalitzen el seu poder democràtic a resultats específics.

 Figura 10: Esquema de composició d’espais de participació i components al Decidim.

Els espais de participació són els marcs que defineixen com es durà a terme la
participació; són els canals o mitjans a través dels quals la ciutadania, organitzada o no,
pot coordinar propostes, prendre decisions, o participar en processos de governança.
Les iniciatives, els processos, les assemblees (o òrgans) i les consultes, són els espais
de participació del Decidim. Alguns exemples específics de cadascun d’ells inclouen:
una iniciativa ciutadana per canviar directament una llei (iniciativa); una assemblea
general o un consell de participació (assemblea); un pressupost participatiu, una
planificació estratègica o un procés electoral (processos); un referèndum o una crida a
votar "Sí" o "No" per canviar el nom d’una organització (consulta).

Els components més notables que es combinen en els esmentats espais per oferir
mecanismes participatius inclouen reunions presencials (trobades), propostes, blocs,
debats, pàgines d'informació estàtica, enquestes, resultats i comentaris. Així, per
exemple, en una primera fase de diagnosi d’un procés de pressupost participatiu (on els
membres d’una organització, o la ciutadania en general, és cridada a decidir com gastar
un pressupost) és possible combinar els components de la següent manera: es podrien
obrir reunions públiques (trobades) perquè la ciutadania pugui analitzar de forma
presencial les diferents necessitats classificades prèviament per categories o àmbits
territorials i proposar accions per a donar-hi resposta però, en aquell moment, es
podria valorar que manquen dades per a la diagnosi i llavors, obrir una enquesta de
valoració de necessitats a tota la ciutadania. La priorització de necessitats es podria
realitzar després a través de suports amb un nombre limitat de vots per a cada persona.
És a dir, en qualsevol fase del procés pot utilitzar-se qualsevol component.

A continuació es llisten tots els components disponibles amb els que compta la
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plataforma:

Component Descripció

Propostes Permet a les persones participants fer contribucions
escrites, les quals poden ser objecte d’interacció i de
decisió. Hi ha l’opció d’adjuntar documents i imatges a les
propostes, així com geolocalitzar-les.

Trobades Ofereix a l’organització i a les persones participants la
possibilitat de convocar reunions, definir lloc i hora, registrar
i limitar l’assistència, definir l’estructura i els continguts
d’una cita o trobada presencial, així com de publicar-ne les
actes i les propostes resultants.

Debats Permet a les persones participants obrir debats sobre
preguntes o temes específics definits pels administradors o
pels participants, així com intervenir en els existents,

Resultats El component de resultats permet a les persones que visiten
la plataforma la visualització del nivell d'execució (global, per
categories i/o subcategories), dels resultats d'un procés
participatiu.

Pressupostos Component específic per desplegar un procés de
pressupostos participatius. Permet determinar el
percentatge mínim sobre el total del pressupost per donar
suport als projectes presentats, que es vinculen a propostes.

Enquestes Utilitzat per a dissenyar i publicar enquestes, amb diferents
tipus de resposta configurables (resposta curta, resposta
llarga, opció única, opció múltiple i ordenació). Permet
també mostrar i descarregar els resultats.

Sortejos Permet escollir, a l’atzar, un nombre de persones
participants (per exemple, candidates a un comitè). L’elecció
es basa en procediments aleatoris i no reproduïbles, que
garanteixen, per tant, distribucions no esbiaixades o
uniformes.

Blog El component blog permet la creació de missatges o
notícies, i navegar cronològicament per ells.

Pàgines El component pàgines serveix per crear pàgines
informatives amb text enriquit, imatges i vídeos.
Taula  11: Components disponibles al Decidim

Un altre exemple és que es podrien utilitzar els resultats de l’enquesta per definir un
conjunt de categories de projectes a proposar. Aleshores, es podria activar el
component de proposta per als participants per crear i publicar els seus projectes com
a solucions a les necessitats identificades. Es poden comentar aquestes propostes.
Després d'un període de deliberació, es pot activar el component de vot per seleccionar
entre els projectes que utilitzen un sistema de despesa pressupostària. A continuació,
es podria convocar als participants a una reunió pública per avaluar els resultats i es
podria llançar una enquesta d’avaluació per a aquells que no van poder assistir a la
reunió. Finalment, es podria activar el component de rendició de comptes per controlar
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el grau d’execució dels projectes seleccionat i poder-ne fer comentaris. Els participants
poden crear propostes, adherir-s’hi i donar-hi suport, comentar, rebre notificacions,
assistir a les trobades presencials o rebre les actes de la sessió.

Hi ha tantes combinacions de components com es vulgui segons les necessitats de
cada procés o espai participatiu. El que fa especialment robust i escalable Decidim és
aquesta combinació de components dins dels espais, que proporciona a una
organització un conjunt d'eines molt complert per dissenyar i desplegar fàcilment un
sistema democràtic adaptat a les necessitats de cada organització.

D’altra banda, la plataforma permet participar a través d’una navegació transversal amb
el buscador de la pàgina global de trobades i també a partir de la pròpia pàgina de perfil
del participant on podem seguir tota la nostra activitat. D’aquesta manera, la
plataforma també adopta el comportament de xarxa social per a la participació política
i ens permet seguir determinats elements escollits, rebre notificacions o mencionar a
altres participants.

Tot això funciona amb una senzilla i intuitiva administració. Les persones
administradores poden dissenyar processos participatius, definir l'estructura dels
òrgans democràtics (com els consells o comissions), configurar els tipus d'iniciatives o
establir consultes..

3.2. Un projecte de programari lliure, obert i col.laboratiu

Decidim es un projecte de programari lliure, amb una llicència AGPL v3 que implica que5

qualsevol pot veure, copiar, modificar i distribuir el programari sempre i quan es
mantingui la mateixa llicència. El desenvolupament s’ha realitzat sembre en obert a la
plataforma Github , facilitant així la col·laboració en el projecte6

Decidim està fet amb el llenguatge de programació Ruby i el framework de Ruby on Rails
i està construït a partir de diferents mòduls o engines, el que permet tenir una major
sostenibilitat i escalabilitat en el seu creixement i extensió. Per això Decidim és un
projecte de programari modular i escalable.

A més Decidim compta amb una arquitectura multitenant, el que implica que amb una
sola instal·lació es pot comptar amb tantes instàncies actives com es vulgui. Per
exemple, l’Ajuntament de Barcelona serveix a més d’una dotzena d’organitzacions
socials la plataforma Decidim amb una sola instal·lació, el que permet optimitzar molt
els recursos en les infraestructures digitals

El desenvolupament es fa de manera col·laborativa en dos entorns diferenciats, a
través de la proposta de noves funcionalitats al portal de la comunitat, o a través de la7

identificació d’errors existents o altres millores funcionals. Per a que una proposta
passi a formar part del full de ruta de desenvolupament cal:

Que estigui suficientment ben definida.
Que compleixi el contracte social
Que compti amb finançament que pot venir dels ajuntaments participants del
projecte, empreses o membres de la comunitat desenvolupadora,
associacions, col·lectius, etc.

5 GNU Affero General Public License v3.0
6 https://github.com/decidim/decidim/issues
7 https://meta.decidim.barcelona/processes/40/f/122/
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Un cop la proposta forma part de la planificació, hi ha un seguiment en l’evolució del
desenvolupament, a través de diferents estats fins arribar a l’estat de producció .8

 Figura 11: Esquema del procés de desenvolupament del Decidim.

A més a més el desenvolupament del Decidim s’ha realitzat seguin metodologies àgils
de treball que garanteixen la seva adaptabilitat a les necessitats de cada moment i
assegurant que es fa una revisió periòdica per tal d’assegurar que els resultats
responen als objectius i a les necessitats de cada moment.

Repositori del programari

Des d’abans de que comencés a fer-se servir de forma pública per part de l’Ajuntament
de Barcelona, el desenvolupament ja es podria seguir a través de la plataforma de
desenvolupament col·laboratiu GitHub , on es poden trobar els diferents repositoris del9

programari, principalment:

1. Repositori principal del codi : amb les seves llibreries, fent servir el framework10

de desenvolupament web Ruby on Rails.
2. Pàgina d’explicació del projecte : fent servir el generador de llocs estàtics11

Middleman.
3. Repositori de documentació : fent servir el sistema de generació de12

documentació Antora.

 Figura 12: Pàgina principal del repositori de programari Decidim a Github

8 https://meta.decidim.barcelona/processes/roadmap/f/123/
9 https://github.com/decidim/
10 https://github.com/decidim/decidim
11 https://github.com/decidim/decidim.org
12 https://github.com/decidim/docs.decidim.org
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A nivell de llicència de programari es va triar la llicència Affero GPL v3, recomanada per
la Free Software Foundation per a projectes web. Esta llicència permite a cualquier
programa accedir el codi, modificar-lo i reutilitzar-lo per a les seves finalitats, sempre
que a la seva vegada publiqui aquestes modificacions.

Alhora es fan servir serveis externs per a facilitar les col·laboracions i resolució de
dubtes:

1. Plataforma de traduccions ;13

2. Missatgeria a temps real per a la resolució de dubtes i comunicació entre14

desenvolupadores.

Decidim.org

Decidim.org és la pàgina principal del projecte Decidim on s’hi recull tota la
documentació, el resum de les diferents funcionalitats, les institucions col·laboradores,
els accessos als repositoris del programari, la documentació del projecte i les diferents
formes de contribuir-hi i, té com a objectiu facilitar la comunicació i l’extensió del
projecte a escala internacional.

 Figura 13: Pàgina principal de decidim.org

Conjuntament amb la plataforma, s’han desplegat una sèrie de serveis associats, i tots
ells també de programari lliure i amb l’objectiu de facilitar la col.laboració entorn del
projecte.

Servei URL Descripció

Documentació docs.decidim.org Repositori de documentació del projecte, que
permet la col·laboració i millora dels documents.

Traduccions translate.decidim.org Plataforma de traduccions per gestionar els
idiomes disponibles en els que es troba el projecte.

Demo demo.decidim.org Entorn Decidim que simula diferents processos i
les seves funcionalitats.

Sandbox sandbox.decidim.org Entorn controlat de proves.

Entorn de try.decidim.org Entorn de proves amb accés a l’administració

13 https://translate.decidim.org
14 https://gitter.im/decidim/decidim
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proves

Taula  12: Serveis associats al projecte Decidim

Docs.decidim.org

El portal de documentació de Decidim és l'espai web on trobar tota la documentació del
projecte: tècnica, política, tecnopolítica, legal, i altres.

Conjuntament amb el disseny tècnic del portal, s'ha definit una metodologia de treball
en l'elaboració de continguts. Ambdues es combinen per facilitar les principals15

característiques de tota la documentació Decidim:

La documentació s'elabora en obert i es publica sota una llicència Creative
Commons By-SA (també la GNU FDL), com marca el Contracte Social.
Es fomenta la participació de tothom en la producció, manteniment i evolució
de la documentació. Les contribucions, com passa amb el codi, han de ser
traçables i correctament atribuïdes.
Els continguts s'escriuen una sola vegada (single-source) i després es disposen
d'eines per generar-ne automàticament diferents visualitzacions (per exemple
en format web o PDF).
Els continguts s'escriuen en un llenguatge de marques anomenat Asciidoc, que
és molt semblant a Markdown però és més expressiu i robust a l'hora d'escriure
documents llargs i complexos.
Alguns documents es troben traduïts a diferents llengües. Les eines que
emprem estan pensades per facilitar la creació i manteniment de noves
traduccions.
Alguns documents, com per exemple el Manual d'Administració del programari,
poden disposar de diferents versions consultables simultàniament.
És possible fer un fork —tant tècnic com social— de qualsevol dels documents.
És possible contribuir als continguts utilitzant exclusivament programari lliure.
Es disposa de convencions sobre quines metadades especificar per a cada
document: títol, persones que hi han contribuït, número de versió, paraules
clau, etcètera.

A nivell tècnic, el principi de disseny que possibilita totes aquestes característiques és
el que en l'àmbit de la documentació tècnica s'anomena docs-as-code. És a dir, es
guarda el contingut de cada document (tant el text, en llenguatge de marques, com les
imatges) en un repositori idèntic als que utilitzem per guardar el codi font del
programari. D'aquesta manera, utilitzant les mateixes eines i tècniques que s'utilitzen
per desenvolupar programari, s’obté una plataforma d'elaboració col·laborativa de
continguts alineada amb els objectius del projecte, i també amb molts principis àgils:
integritat i traçabilitat de les contribucions, coordinació de les contribucions a través
de GitHub, documents versionables i forkables, publicació automàtica a la web després
de cada edició, etcètera.

15 https://docs.decidim.org/docs-authoring
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 Figura 14: Pàgina principal de docs.decidim.org

Translate.decidim.org

El projecte Decidim compta amb una plataforma de gestió de les traduccions del
programari que permet fàcilment col·laborar en les traduccions. Això es fa a través d’un
servei basat en una plataforma de Crowdin, i ha generat que, després de dos anys, la
plataforma estigui traduïda a 23 llengües diferents. L’ajuntament de Barcelona només
ha assumit la traducció al català, castellà i anglès i, la resta de traduccions han estat
realitzades per la comunitat i altres organitzacions internacionals que han decidit
apostar pel projecte.

 Figura 15: Pàgina principal de l’entorn de traduccions  translate.decidim.org

Demo.decidim.org

La demo de Decidim, és una demostració d’un possible cas d’ús del Decidim per veure el
seu desplegament i es basa en el món dels Drets Humans Emergents. Són
reivindicacions de la societat civil dirigides a la formulació de nous o renovats Drets
Humans. Pretenen traduir les noves necessitats humanes, fruit de la intensificació de la
globalització i els conseqüents efectes, en nous drets. L’objectiu és complementar els
drets ja adquirits des de l’òptica de la ciutadania participativa. Aquesta re-formulació
dels Drets Humans es troba publicada a la Declaració de Drets Humans Emergents
(DUDHE, 2009), fruit de la feina internacional en xarxa d’organitzacions de la societat
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civil.

La demo de Decidim s’ha pensat com un entorn on mostrar totes les potencialitats de
l’eina. En fase de desenvolupament, actualment compta amb els següents processos,
assemblees i consultes: tres processos participatius que són pressupostos
participatius, planificació estratègica i legislació col·laborativa, tres assemblees i, una
consulta ciutadana.

La demo, juntament amb l’entorn de proves i sandbox, han estat dissenyats per mostrar
totes les capacitats existents que té el Decidim, tant a nivell funcional com en la capa
de la seva administració, inclús oferint la possibilitat de poder realitzar proves de
configuració a mida. Aquests entorns estan àmpliament estesos i faciliten que altres
organitzacions es decideixin finalment per a la utilització del Decidim com a plataforma
de participació pròpia.

 Figura 16: Pàgines principals de la demo, try i sandbox de decidim.org

La gràfica “Decidim” i la comunicació del projecte

En el marc del projecte Decidim s’ha elaborat el desplegament de la imatge gràfica del
projecte. La identitat gràfica de la nova marca Decidim és una eina fonamental per la
comunicació de la plataforma i de la comunitat Metadecidim. Per definir gràficament,
tant la plataforma com la comunitat, s’ha creat un sistema compartit que genera una
única identitat coherent, un programa gràfic escalable i de codi obert, que combina les
necessitats d’uniformitat amb les diferents aplicacions específiques de cada entorn.

Com tota identitat gràfica, aquesta es està formada per  diferents elements:

un símbol: la  “d”
un logotip: “decidim”
un lema: “free-open source democracy”
un color identificatiu. Vermell viu i contrastat (RGB #ff3333)
Diversos aplicacions d’ús

En quant al símbol del Decidim, sintetitza les qualitats de la marca en un gràfic
coherent i memoritzable. És, de fet, la lletra “d” de una tipografia dissenyada
expressament que també té un ressò amb la “d” de “democràcia” , més un punt que
apunta a la modularitat del sistema i ens situa en l’àmbit digital. El símbol es combina
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amb el logotip i s’integra dins d’un sistema gràfic amb regles senzilles però clarament
definides, el seu ús coherent és essencial per a la creació d’una identitat de marca
consistent.

 

Figura 17: Nova identitat gràfica sobre la imatge de la plataforma i la comunitat de Decidim

La proposta s’articula sobre dues opcions: la de Decidim com a plataforma i la de
Metadecidim com a comunitat. Aquestes dues parts utilitzen diferents aplicacions del
logotip i del color, tal i com es pot apreciar en les imatges anteriors.

3.3. Metadecidim, la comunitat democràtica del projecte Decidim

Amb l’objectiu de garantir els principis democràtics del contracte social de la
plataforma, es va apostar per impulsar des dels inicis del projecte una comunitat oberta
que acompanyés tot el procés de desenvolupament i disseny funcional del Decidim. El
punt de partida d’aquesta opció és que una plataforma que està dissenyada per
articular processos democràtics ha de comptar amb una governança democràtica. Tot
un repte: construir una comunitat partint d’un projecte impulsat des de l’Ajuntament de
Barcelona, i reconeixent la seva naturalesa público-comuna, al ser programari lliure i de
codi obert.

El projecte de construir una comunitat va iniciar-se amb un procés participatiu al
decidim.barcelona per millorar la plataforma, on es van recollir diverses propostes,
desplegant-se a la mateixa plataforma aquelles que havien obtingut més suports.
Paral·lelament, al novembre 2016 es van organitzar les primers Jornades Anuals del

40



 
 

Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació
Regidoria de Participació i Districtes

Metadecidim donant inici a un moment fundacional de la comunitat Metadecidim. Des
d’alesores, s’han realitzat més d’una vintena de trobades a través de sessions de treball
(SOMs) i laboratoris de recerca (LABs).

Una plataforma dissenyada per
articular processos democràtics

ha de comptar amb una
governança democràtica

Metadecidim (meta.decidim.org) és la comunitat de Decidim. Una comunitat
democràtica per gestionar un projecte democràtic en totes les seves dimensions.
Metadecidim té com a canal principal meta.decidim.org, una instància de Decidim que
serveix específicament per articular la participació de la comunitat en un marc ampli de
processos. Alhora, serveix com a espai d’experimentació, en tant que és el lloc per
testejar noves funcionalitats de la plataforma, detectar millores i recollir propostes de
noves funcionalitats.

Metadecidim és per tant un prototip de participació democràtica que pretén donar
poder a la ciutadania en la possibilitat d'apropiar-se de l'eina, de contribuir al seu
desenvolupament i de ser partícips en la seva construcció. Actualment, la comunitat
Metadecidim compta amb una àmplia representació social, amb 667 participants entre
ciutadania, desenvolupadores i investigadores, empreses i institucions d’arreu del món.

Figura 18: Portal de participació de Metadecidim (meta.decidim.org)

Existeixen diverses maneres de vincular-se a la comunitat Metadecidim.

Metadecidim en dades

Metadecidim, igual que en el cas de decidim.barcelona, compta amb una sèrie de dades
estadístiques sobre participació a la plataforma de la pròpia comunitat.

Participants 667 Suports 1.579

Propostes 867 Trobades 140

Propostes
acceptades

284 Comentaris 1.177

Resultats 77 Adhesions 640

Taula 13: Meta.decidim.org en xifres I
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Seguidament, podem observar les dades segons els espais de participació habilitats:

Processos de Participació 3

Òrgans de Participació 13

Iniciatives Ciutadanes 1

Taula 14: Meta.decidim.org en xifres II

Visites úniques 5716

Pàgines visitades 49702

Taula 15: Meta.decidim.org en xifres III

La plataforma Meta.decidim.org articula la participiació de la comunitat a través de
diversos espais, entre els que destaquen les assemblees com a espai prioritari ja que
s’hi articulen les SOM, LABs i JAMs, activitats presencials claus de la comunitat.

3.3.1. Les Session Operatives  de la comunitat Metadecidim (SOM)

Les SOM Metadecidim són les trobades o assemblees de la comunitat. Es tracta d’un16

espai de trobada periòdic per a treballar de forma transversal dissenyant la plataforma
Decidim de manera participativa. Aquesta assemblea es reuneix mensualment i des de
la seva fundació, a l’abril de 2017, s’ha convocat en 23 ocasions. Les SOM s’adrecen a
tècniques municipals o d'altres institucions, hackers, investigadores, persones
expertes, organitzacions socials i ciutadania en general; és a dir, qualsevol persona
interessada a pensar, escollir i implementar millores.

Data Tema Participants

SOM I (5/4/2017) Organització de la comunitat 42

SOM II (3/5/2017) Escollim i validem millores col.lectivament 30

SOM III (21/6/2017) SOM Reboot - Funcions dels eixos 35

SOM IV (18/7/2017) Preparació de les JAM (1ra part) 30

SOM V (7/9/2017) Preparació de les JAM (2a part) 30

SOM VI (5/10/2017) Preparació de les JAM (3a part) 20

SOM VII (30/11/2017) Comunicació a la comunitat 30

SOM VIII (1/2/2018) 1er aniversari Decidim 43

SOM IX (1/3/2018) Missions per eixos 2018 17

SOM X (5/4/2018) Treball per eixos 19

SOM XI (17/5/2018)lid Creació Demo Decidim 12

SOM XII (14/6/2018) Nova proposta organizativa 12

16 https://meta.decidim.org/assemblies/eix-comunitat
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SOM XIII (12/7/2018) Governança de la comunitat 15

SOM XIV (13/9/2018) Preparació de les JAM 27

SOM XV (25/10/2018) Models organitzatius de governança 10

SOM XVI (29/11/2018) JAM
Governança democràtica per una comunitat
oberta

33

Total 405
Taula 16: Relació SOM i participants

Es poden destacar amb especial rellevància, les SOMs dedicades a l’organització de la
comunitat per eixos de treball i a al debat entorn a la proposta de governança de la
comunitat. Aquestes sessions també han servitn per la organització de l’esdeveniment
anual del projecte Decidim; les Jornades Anuals de Metadecidim.

Figura 19: Trobada de la comunitat SOM

Les trobades amb la comunitat han estat un espai fonamental en la construcció de la
dimensió col·lectiva del projecte, amb gairebé una vintena de trobades i amb la
participació de centenars de persones, amb les qui s’ha pogut comptar en processos de
participació pel disseny de noves funcionalitats així com en l’intercanvi d’experiències
entorn al Decidim.

3.3.2. Els Laboratoris de Recerca Metadecidim LAB

Sota el principi de que cal generar xarxes de recerca i innovació entorn als projectes de
desenvolupament el LAB Metadecidim és un espai de recerca oberta i col·laborativa
orientat a abordar problemes clau per al desenvolupament de la plataforma Decidim i de
la democràcia en xarxa. LAB Metadecidim inclou sessions mensuals orientades a
persones expertes locals, estatals i internacionals per tractar reptes i problemes
urgents del projecte Decidim. Cada sessió compta amb un mínim de dues ponències i,
assistents com "fila 0", per facilitar la discussió amb l'audiència.

Des de la seva fundació, s’han celebrat 15 seminaris d’investigació aplicats al
desenvolupament de millores de Decidim, amb una àmplia participació, incloent-hi
ciutadania experta, la comunitat científica en general, grups i centres de recerca i
empreses especialitzades, entre d’altres sectors. S’han abordat temes com identitat
digital, seguretat, privacitat, processos i models de democràcia en xarxa, governança
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tecnopolítica, intel·ligència artificial per la participació, gamificació política o ciència
ciutadana. Els LABs Metadecidim presenten tres objectius:

Obrir un espai de debat que contribueixi a guiar el treball de desenvolupament
de Decidim.
Construir xarxes i comunitats de persones expertes interessades a contribuir
en aquest desenvolupament en els seus diversos fronts (privacitat, seguretat,
ontologia, etc.). Aquestes contribucions poden anar des de la realització
d'investigacions aplicades o teòriques al voltant de Decidim fins a la
contribució directa al codi de github, passant per la incorporació d'aquestes
expertes a la comunitat a través de les Metadecidim SOM (Sessions Operatives
Metadecidim).
Constituir un lloc obert d'investigació i debat al voltant de la democràcia en
xarxa en un sentit més ampli.

La investigació al voltant de la ciutat democràtica i el desenvolupament del Decidim han
estat els dos projectes inicials claus del Laboratori. Els projectes específics del
Laboratori segueixen un format participatiu obert a la ciutadania, en connexió amb les
infraestructures existents a la ciutat. Entre 2017 i març de 2019, s’han realitzat 15
edicions del LAB Metadecidim tal i com es mostra a la taula següent.

Data Tema Participants

LAB I (17/3/2017) Identitats digitals, verificació i processos democràtics 44

LAB II (21/4/2017)
Estratègies de gamificació política i engagement per a la
democràcia

35

LAB III (19/5/2017)
Decidim.territori. Investigant models de governança
democràtica per a noves escales de ciutat

30

LAB IV (30/6/2017) Ontologies digitals de la participació 30

LAB V (19/7/2017)
Governança democràtica d'infraestructures digitals
públic-comuns

30

LAB VI (5/10/2017) Innovació Democràtica Guiada Per Models Simulats 35

LAB VII (15/12/2017)
Decidim PX (Experiència de Participant): disseny
participatiu de plataformes digitals democràtiques

34

LAB VIII (19/1/2018)
Decidim.index: índexs de qualitat democràtica per a la
participació en xarxa

50

LAB IX (14/2/2018)
Radical democracy stories: trobada de narratives per a
la participació ciutadana i la democràcia en xarxa

50

LAB X (15/3/2018)
Decidim.viz. Visualització de dades per a la participació
democràtica

40

LAB XI (3/5/2018)
Decidim.procediment: Validesa administrativo-jurídica
per la participació digital

30

LAB XII (6/6/2018)
Decidim.mov: Tecnologies de participació ciutadana per
a moviments socials i organitzacions

35

LAB XIII (11/10/2018)
Decidim.cultura: Tecnologies de participació ciutadana
per a la gestió i producció cultural

35

LAB XIV (14/12/2018)
Decidim.ambCiència: Tecnologies de participació per a
polítiques públiques guiades per ciència ciutadana

29

LAB XV
(12/03/2018)

Decidim.feminismes: Decidim des d'una perspectiva
feminista

40

Total 547

Taula 17: Relació del LABs Metadecidim realitzats entre 2017 i 2019
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Part de l'objectiu d'aquests laboratoris ha estat el d’esdevenir un espai d'enllaç entre
agents socials, així com afavorir la constitució d'una comunitat d'innovació
democràtica, facilitant (des d’allò simbòlic a allò material i amb una orientació procomú)
que siguin aquests agents els que liderin la innovació democràtica a la ciutat. En
concret, els laboratoris han reunit, bé com a ponents o com a membres de la fila zero,
persones expertes de diferents àmbits.

Àrees i departaments de l'Ajuntament de Barcelona

Regidoria de Participació i Territori
Comissionat de Participació
Institut Municipal d'Informàtica
Departament de Transversalitat de Gènere
Regidoria de feminismes i LGTBI

Oficina Municipal de Dades
Oficina de Ciència Ciutadana
Institut de Cultura de Barcelona
Ecologia Urbana
Model Urbà

Universitats

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Elisava

Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Zaragoza
Universidad de Surrey
City University of New York
The New School / Parsons School of Design

Centres de recerca

Internet Interdisciplinary Institute
Institut de Govern i Polítiques Públiques
Eurecat

Barcelona Supercomputing Center
Fundacion Ibercivis
IAAC

Espais culturals

Hangar
Citilab
Medialab Prado
Intermediae

Ateneu Popular 9 Barris
Casa Orlandai
Centre Cívic Pere Quart

Petites i mitjanes empreses

Ideas for Change
myData
Dribia
Connex
Vizzuality
300000kms
Codi Tramuntana

Populate tools
Openkratio
ID Lawpartners
desideDadum
Blizzard
Cookie Box

BeRepublic
Gecon.es
nVotes
Enigmedia
Techideas
RocaSalvatella

Associacions, federacions, cooperatives i organitzacions sense ànim de lucre

Liquen Data Lab
Digital Fems
Geochicas
Dabne
La Tremenda
Som Energia
Xarxa d'Economia Solidària
de Catalunya
SobTec

Federació d'Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes de
Catalunya
Som Connexió
Consell d'Associacions de
Barcelona
Adbusters
Asociación Calidad y Cultura
Democráticas

Spora sinergies
Ciudades y Gobiernos Unidos
Drupal.cat
Amical Wikipedia
El Camino del Élder
Plone Foundation
Col·lectiu punt 6
El Teb
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3.3.3. Les Jornades Anuals del Metadecidim (JAM)

Les JAM (Jornades Anuals Metadecidim) són la trobada anual amb tota la comunitat
Metadecidim. Les JAM constitueixen una oportunitat per trobar-nos la comunitat, la
ciutadania i en general qualsevol persona que estigui en l'ecosistema productiu de
Decidim (institucions, empreses i organitzacions socials) per repensar de forma oberta,
transparent i col·laborativa el futur de Decidim perquè cada dia sigui més útil per a la
democràcia participativa de ciutats i organitzacions a tot el món. Des de 2016 s’han
realitzat 3 edicions a la ciutat de Barcelona

Les primeres jornades es van celebrar el 25 i 26 de novembre de 2016 al Convent dels
Àngels i a l’Auditori del MACBA i van servir perquè la ciutadania fes seu el
desenvolupament, supervisió i millora del decidim.barcelona amb 4 eixos de treball:

Examinar les funcionalitats del decidim.barcelona
Prioritzar les línies de desenvolupament
Decidir projectes de millora
Deliberar sobre els usos i possibilitats futures.

Van assistir-hi 270 persones i, durant la jornada, els participants es va distribuït en
diversos grups de treball per analitzar i presentar propostes sobre els àmbits de
democràcia directa i iniciatives populars; processos de participació; òrgans de
participació; privacitat, seguretat i drets digitals; participació i territori, i funcionalitats
per a grups, com associacions, cooperatives i col·lectius que podrien fer servir la
plataforma per a processos propis.

Figura 20: Participants de les primeres Jornades Anuals Metadecidim

Les segones jornades es van centrar en les tecnologies per una democràcia en xarxa.
Durant 2017, el procés de participació es va transformar en una comunitat
(Metadecidim) amb la finalitat d'establir un espai de pensament, cooperació i de treball
públic-comú sobre Decidim. Van participar més de 300 persones i durant les Jornades
van presentar-se experiències Decidim d’altres institucions com l’Ajuntament d’Iruña,
Sant Cugat, Hospitalet, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i fins i tot, l’Ajuntament
de Helsinki. I a la clausura, vam tenir dos conferències de relleu internacional a càrrec
de Virgile Deville, Co-fundador de Open Source Politics i de Audrey Tang (a través d’un
holograma) la  Ministra digital de Taiwan.

46



 
 

Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació
Regidoria de Participació i Districtes

Figura 21: Segones Jornades Anuals Metadecidim 2017

Les III Jornades van anar dirigides a indagar l’alternativa a les xarxes socials i/o
corporatives: les xarxes polítiques. Xarxes polítiques com Decidim no conceben a les
seves usuàries com a consumidores sinó com a participants, com a actors polítics que
disposen d'un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns
de la seva ciutat o organització. En aquests espais, les persones participants poden
construir intel·ligències, identitats i voluntats col·lectives que superen la lògica
individualista de la mera expressió, l'agrupació o la circulació de gustos i preferències
personals. A més, les #JAM18 han sigut la posada en escena dels últims avenços en el
model de governança de la comunitat.

Aquesta tercera edició de les JAM es va celebrar conjuntament amb la conferència de la
Organització Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP), i va incloure la sessió
de Ciutats Democràtiques Barcelona coorganitzat conjuntament amb l’Ajuntament de
Madrid. La presentació principal va anar a càrrec de Heather Leson de la Federació
Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

Figura 22:Terceres Jornades Anuals Metadecidim 2018 al Mercat de los flors.

3.3.4. El procés de governança de la comunitat

Hi ha diversos factors que han determinat la necessitat de codissenyar un sistema de
governança de la comunitat Decidim. Igual que altres projectes de programari lliure, el
projecte Decidim ha desenvolupat una comunitat que ha tingut una dinàmica pròpia i
que ha demandat espais específics de participació i governança per a la presa de
decisions democràtica envers el projecte.

El projecte Decidim s’ha enriquit i ampliat a través de la seva comunitat que aplega
diferents organitzacions i persones: organitzacions socials gestores d’instàncies
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Decidim, Ajuntaments i administracions gestores d’instàncies, Universitats i centres de
recerca, empreses de desenvolupament i proveïdors de serveis de formació, activistes
tecnològics, programadors, estudiants, etc.

D’altra banda, el projecte Decidim, com infraestructura per la democràcia, ha anat
creixent ràpidament, més enllà de l’Ajuntament de Barcelona i, ha evidenciat la
necessitat de tenir certa autonomia de gestió i decisió que li permeti seguir creixent de
manera sostenible en el futur.

És un fet que el projecte Decidim ja no és només una infraestructura de l’Ajuntament de
Barcelona, sinó que cal concebir el projecte en la seva globalitat com un bé comú a
preservar, un bé de tots i totes que cal governar de forma comuna.

Per tal d’avançar en la construcció d’aquesta governança, s’ha dut a terme el procés
Decidim.GOV: Una governança democràtica per a una comunitat oberta

El procés de participació per a la governança de la comunitat Decidim va tenir una fase
prèvia de diagnosi i anàlisi que s’inicià al novembre 2017 fins a novembre 2018. En
aquesta fase es van analitzar diferents experiències de governança de comunitats de
projectes de software lliure i les possibilitats reals de constituir una organització
pròpia.

Informe

Code governance in Decidim
Jordi Cabot i Javier Cánovas - SOM Research LAB
Universitat Oberta de Catalunya
Desembre  2017

Durant el 2018 s’ha accelerat el procés participatiu de governança per tal d’arribar a un
acord sobre l’organització de la comunitat. Ha estat un procés obert sobre quins han de
ser els òrgans de decisió i representativitat dels que s’ha de dotar el projecte. El procés
va iniciar aquesta etapa el 26 de novembre de 2018 i va finalitzar el 16 de febrer 2019
amb la sessió extraordinària de constitució de l’Associació Decidim.

Figura 23:Fases del procés participatiu sobre la  governança del Decidim

Els objectius d’aquesta segona etapa del procés han estat:
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Donar autonomia i garanties de qualitat democràtica en la gestió dels
repositoris del software Decidim.
Reconèixer la comunitat com a legítima per a participar en la governança del
projecte
Donar resposta a les necessitats d’extensió del projecte i assegurar la
continuïtat del Decidim.

Durant aquest procés, s’ha constituït la comunitat com a associació i, s’han definit els
seus estatuts que tenen com a objectiu preservar i consolidar els principis fundacionals
del Decidim que estan recollits en el seu Contracte Social.

Estatuts Associació Decidim
Article 2. Finalitat
L’associació Decidim neix amb la voluntat de ser l’instrument de governança de la
comunitat Decidim. Entenem per comunitat Decidim el conjunt de persones i entitats
jurídiques interessades en el desenvolupament, creixement i millora de la
infraestructura democràtica de participació digital Decidim.org.
Article 3. Visió
Les persones membres de l’Associació Decidim compartim la visió d'una societat
radicalment democràtica en la qual tota persona pren part entre iguals de la vida en
comú, un pas clau per avançar cap a una societat més igualitària, justa i inclusiva; en
definitiva, cap a una societat millor per a les persones.

En aquest procés de construcció de l’associació, s’han fet i debatut propostes per a un
futur reglament intern, s’ha dissenyat una proposta d’organigrama amb els òrgans de
decisió de l’associació i els òrgans consultius, s’ha escollit un Comitè de Coordinació
provisional, format per nou persones que, durant un any, executarà un Full de Ruta per
tal de finalitzar el procés de constitució de l’Associació Decidim i, tot s’ha fet de manera
oberta  i participativa, orientat al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

3.3.5. Laboratori d’Innovació Democràtica (LID)

Per a explorar altres vies d'innovació democràtica més enllà del projecte Decidim, es va
inaugurar al maig de 2018 el Laboratori d'Innovació Democràtica de Barcelona (LID). La
missió d'aquest espai, ubicat a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, és el de resoldre
reptes urbans de manera intel·ligent, participativa i democràtica amb especial atenció a
problemes de governança, innovació social i cogestió de comuns. En els darrers anys,
moltes altres ciutats ja han habilitat aquest tipus de laboratoris ciutadans per resoldre
un ampli ventall de problemes.

El LID, és per tant, un espai obert participatiu i en xarxa, que ofereix espai, recursos,
capital relacional i simbòlic, serveis de gestió i finançament per la investigació i la
innovació democràtica i col·laborativa. Per això, requereix d'un espai propi amb
recursos públics compartits (espais per a tallers i xerrades), obert i gestionat amb la
ciutadania, al costat d'un espai digital i de comunicació propi. El laboratori es projecta
com l’accelerador d'una economia de serveis d'innovació, una col·laboració
interinstitucional i social i, un espai de ciència públic-comú.
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Figura 24: Laboratori d’Innovació Democràtica a la Fabra i Coats

En el seu primer any de vida, el Laboratori d’Innovació Democràtica ha impulsat o
contribuït activament en diferents projectes per la innovació democràtica a la ciutat de
Barcelona.

Jornada Inaugural: Innovació a la Ciutat Democràtica (17/05/2018)

Aquesta jornada va obrir un diàleg i un debat al voltant dels canvis de les ciutats lligats a
les tecnologies de la comunicació i els processos democràtics, amb diferents
ponències i experiències de participació ciutadana i de democràcia directa. Es tractava
d’ explorar nous models per pensar, imaginar i construir la ciutat, models que
garantitzin drets fonamentals per la participació democràtica, que entenguin i dialoguin
amb els conflictes urbans, que fomentin l'autonomia i l'autoorganització de la ciutadania
i que posin l’atenció en les intel·ligències i els coneixements existents a la ciutat. També
es va presenta la nova versió de Decidim.

Figura 25: inauguració del Laboratori d’Innovació Democràtica a la Fabra i Coats

Ciència Participativa: Taller de dades sobre allotjaments turístics (28-29/09/2018)

La complexitat dels problemes urbans i les noves possibilitats proporcionades per una
ciutadania activa, les noves tecnologies i la revitalització d'espais socials obre un nou
escenari que requereix noves infraestructures democràtiques. Amb el propòsit
d'activar un grup de treball obert, basat en pràctiques col·laboratives, es va celebrar el
primer taller de dades de Ciència Participativa, una col·laboració interinstitucional i
social de ciència públic-comú per oferir dades i eines d'anàlisi a participants de molt
diferents àmbits: institucions públiques, acadèmia, indústria i societat civil. El tema
escollit per a aquesta primera sessió, motivat per la proliferació de plataformes digitals
de lloguer d'allotjaments, va ser els canvis d'ús en els allotjaments de Barcelona a través
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d'una aproximació analítica, rigorosa i participativa.

  

Figura 26: Taller de Ciència participativa

Biennal de Pensament:Ciutats digitals, llibertats digitals  (18/18/2018)

Aquesta és una contribució amb el Pla Barcelona Ciutat Digital

La Biennal obre el debat sobre l'impacte de les noves tecnologies a les ciutats i la
necessitat que aquestes utilitzin estàndards oberts i programari lliure, i també que
preservin els drets digitals de la ciutadania. Cocreat amb la ciutadania de Barcelona i
l'ecosistema d'innovació de la ciutat, el Pla Barcelona Ciutat Digital segueix noves
directrius que posen en primera instància els i les ciutadanes, tot establint l'ús
d'estàndards ètics digitals i metodologia àgil per als projectes TIC amb un enfocament
específic en la sobirania tecnològica. Aquesta activitat va reunir ciutats, comunitats,
empreses, universitats i ciutadania per discutir i enfortir el potencial d'aquesta
aproximació. Va incloure conferències, exposicions, demostracions i debats oberts al
públic.
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4. L’extensió del Decidim, un infraestructura per
la governança democràtica

Ja utilitzen Decidim

5 Consorcis, Diputacions i Governs Autonòmics
53 Ajuntaments
25 Organitzacions Internacionals
28 Organitzacions socials

Decidim és un projecte que, amb un període molt curt de temps, s’ha estès a una gran
quantitat d’Institucions públiques i organitzacions socials. Actualment, hi ha més de 100
instàncies de Decidim en funcionament que van des de ciutats de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona com son Badalona, L’Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, des de municipis
com Hèlsinki o Pamplona, fins a governs autonòmics com la Junta de Castella la Manxa
o la Generalitat de Catalunya, governs nacionals com l’Estat federal de Bèlgica, xarxes
d’ONGs com Fundaction o Quorum Global, cooperatives com Som Energia o la Comissió
Nacional per al Debat Públic (Commission Nationale du Débat Public) a França i, fins i
tot, empreses públiques com és el cas de Barcelona Energia.

4.1. L’extensió d’un projecte de programari lliure

L’1 de febrer del 2017 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Localret per impulsar l’ús de la plataforma a altres municipis i institucions que
així ho sol·licitaven. El mateix dia de la signatura, es van adherir sis ciutats de l’àrea
metropolitana (l’Hospitalet del Llobregat,Terrassa, Sabadell, Badalona, Gavà i Sant
Cugat del Vallès) juntament amb la Diputació de Barcelona.

Figura 27: Signatura conveni col·laboració Ajuntament de Barcelona i Localret juntament amb diversos
Ajuntaments locals

Des del començament, l’acord de col·laboració interinstitucional ha permès el
desenvolupament de millores a la plataforma de manera conjunta. Aquesta coordinació
s’ha fet a través de trobades periòdiques on tècniques de participació de diferents
municipis (inclòs el de Barcelona) intercanvien necessitats i estratègies a l’hora de
desplegar els processos participatius.

Actualment el grup de treball insterinstitucional compta amb més de 50 membres de
diferents institucions, entre les que també es troben entitats supramunicipals, com la
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Diputació de Girona o la Generalitat de Catalunya.

4.2. L’extensió del Decidim

A continuació es troben les diferents instàncies del Decidim que ara mateix estan ja en
funcionament.

Decidim i el seu desplegament a Catalunya i a la resta d’Espanya

Consorcis, Diputacions i Governs Autonòmics URL

Localret http://decidim.localret.codegram.com

Diputació de Barcelona https://decidim.diba.cat

Diputació de Girona https://diputacio-decidim.ddgi.cat

Generalitat de Catalunya https://participa.gencat.cat

Govern de Castilla - La Mancha https://participa.castillalamancha.es

Total : 5
 Taula  18: Consorcis, Diputacions i Governs que utilitzen el Decidim tant a Catalunya com a la resta

d’Espanya

Ajuntaments URL

Badalona https://decidim.badalona.cat/

Barcelona https://www.decidim.barcelona/

Calafell https://decidim.calafell.cat

Esparreguera http://decideix.esparreguera.cat/

Gavà https://participa.gavaciutat.cat

L'Hospitalet de Llobregat https://www.lhon-participa.cat/

Llavaneres https://decidim-llavaneres.diba.cat

Malgrat de Mar https://decideix.ajmalgrat.cat/

Mataró https://www.decidimmataro.cat/

Pamplona https://erabaki.pamplona.es/

Reus https://participa.reus.cat/

Rubí http://participa.rubi.cat

Sabadell https://decidim.sabadell.cat/

Salou https://participa.salou.cat/

Salt https://decidim.salt.cat

Sant Andreu de la Barca http://participa.preprod.sabarca.cat

Sant Boi de Llobregat https://participa.santboi.cat/

Sant Cugat del Vallès https://decidim.santcugat.cat/

Sitges https://decidim.sitges.cat/

Terrassa https://participa.terrassa.cat/

Vilanova i la Geltrú http://participa.vilanova.cat

Total : 21

 Taula  19: Ajuntaments que utilitzen el Decidim tant a Catalunya com a la resta d’Espanya
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Ajuntaments  Diputació de Barcelona URL

Ametlla del Vallès https://decidim-ametlla.diba.cat/

Arenys de Munt https://decidim-arenysdemunt.diba.cat

Argentona https://decidim-argentona.diba.cat/

Begues https://decidim-begues.diba.cat

Calaf https://decidim-calaf.diba.cat/

Canet de Mar https://decidim-canetdemar.diba.cat/

Capellades https://decidim-capellades.diba.cat/

Cardedeu https://decidim-cardedeu.diba.cat/

Castellbisbal https://decidi-castellbisbal.diba.cat

El Prat de Llobregat https://decidim-elprat.diba.cat/

Esplugues de Llobregat https://espluguesparticipa.diba.cat/

Figaró - Montmany https://decidim-figaro.diba.cat

Franqueses del Vallès, Les https://decidim-lesfranqueses.diba.cat/

La Torre de Claramunt https://decidim-latorre.diba.cat

Mollet del Vallès https://decidim-mollet.diba.cat/

Olesa de Montserrat https://decidim-olesademontserrat.diba.cat/

Parets del Vallès https://decidim-parets.diba.cat/

Premià de Mar https://decidim-premiademar.diba.cat/

Sant Andreu de Llavaneres https://decidim-llavaneres.diba.cat/

Sant Esteve Ses Rovires https://decidim-sesrovires.diba.cat/

Sant Feliu de Llobregat https://decidim-santfeliu.diba.cat

Sant Pere de Vilamajor
https://decidim-santperedevilamajor.diba.ca
t

Teià https://decidim-teia.diba.cat

Vacarisses https://decidim-vacarisses.diba.cat/

Valldoreix https://decidim-valldoreix.diba.cat/

Vic https://decidim-vic.diba.cat/

Viladecans https://decidim-viladecans.diba.cat/

Vilanova del Vallès https://decidim-vilanovadelvalles.diba.cat/

Total : 28

 Taula  20: Ajuntaments que utilitzen el Decidim de la Diputació de Barcelona

Ajuntaments  Diputació de Girona URL

Mieres http://mieres.decidim.ddgi.cat

Palafrugell http://palafrugell.decidim.ddgi.cat

Palamós http://palamos.decidim.ddgi.cat/

Torroella - Estartit http://torroella-estartit.decidim.ddgi.cat

Total :  4

 Taula  21: Ajuntaments que utilitzen el Decidim de la Diputació de Girona
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Decidim i el seu desplegament Internacional

Instància País URL

Blandine Brocard França http://participez.blandinebrocard.com

Bélgica Bèlgica https://monopinion.belgium.be

Boris Vallaud França http://decidim-boris-vallaud.herokuapp.com

BOSA Unió Europea https://bosa.opensourcepolitics.eu/

Commission Nationale du
Débat Public

França http://participons.debatpublic.fr

Helsinki Finlàndia https://osallistu.hel.fi

Encarnación Paraguai https://beta.encarnacion.org.py

Loiret França https://atelierdevosidees.loiret.fr

Mairie d’Angers França http://ecrivons.angers.fr

Mérida Mèxic http://decide.merida.gob.mx/

Métropole Européene de
Lille França https://participation.lillemetropole.fr

Nivelles Bèlgica https://nivelles.monopinion.belgium.be/

Région Nouvelle-Aquitaine França https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr

Romainville França https://www.budget-participatif-romainville.fr

Tuusula Finlàndia https://osallistu.tuusula.fi/

Veracruz Mèxic http://decide.veracruzmunicipio.gob.mx/

Uccle Bèlgica https://uccle.monopinion.belgium.be/

Ville de Nancy França https://participez.nancy.fr/

Vantaa Finlàndia https://osallistu.vantaa.fi/

Nanterre França https://participez.nanterre.fr/

Ville Roubaix França https://budgetparticipatif.ville-roubaix.fr/

Mairie d'Orsay França https://rentree2019.mairie-orsay.fr/

Saint-Jean de Braye França https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Waterloo Bélgica https://waterloo.monopinion.belgium.be/

Yellowknife Canadà https://yellowknife.iserveu.ca/

Total : 25

 Taula  22:Organitzacions Internacionals (Ciutats, governs regionals, organitzacions)
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Decidim i el seu desplegament en organitzacions

Instància País URL

ACELLEC- Associació Catalana
d'Empreses del Lleure, l'Educació i
la Cultura

Espanya

AMYCOS Espanya http://burgos.decidimos.pt

Associació Àgora Espanya https://decidim.vernedalapau.org

Barcelona Energia Catalunya https://decidim.barcelonaenergia.cat

CoTerrats Espanya https://decidim.coterrats.com

Construïm la FEDAIA Catalunya http://decidim.construimfedaia.cat/

DECODE DDDC Unió Europea dddc.decodeproject.eu

Din Riksdag Suècia https://www.dinriksdag.se

Fàbrica de Creació Fabra i Coats Catalunya https://fic.decidim.barcelona

FAVB - Federació d'Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona Catalunya https://participa.favb.cat

FCEG - Federació Catalana
d'Escoltisme i Guiatge Catalunya https://decidim.fceg.cat

Federació d'Ateneus de Catalunya Catalunya https://participa.ateneus.cat

Food Coop Catalunya https://decidim.foodcoopbcn.cat

Fòrum Social Mundial d'Economies
Transformadores Espanya https://forum.transformadora.org

FundAction Unió Europea https://assembly.fundaction.eu

IALImentec Espanya https://www.ialimentec.com

IOPD - International Observatory on
Participatory Democracy Internacional https://participate.oidp.net/

L'Economat Social Catalunya https://participa.leconomat.queviure.cat

Club Metadecidim FR França https://club.decidim.opensourcepolitics.e
u

Lafede.cat – organitzacions per a
la justícia global Catalunya https://decidim.lafede.cat

Elogie Siemp França https://budgetparticipatif.elogie-siemp.p
aris

Metadecidim Espanya https://meta.decidim.org

Open Heritage Unió Europea https://labs.openheritage.eu/

Quòrum Global Espanya https://participa.quorumglobal.org

Som Energia Espanya https://participa.somenergia.coop

Sostre Cívic Espanya http://participa.sostrecivic.coop

Suara Serveis SCCL Espanya https://decidim.suara.coop

Torre Jussana : Centre de Serveis
a les associacions Catalunya https://decidim.tjussana.cat

Xarxa d'Economia Solidària Catalunya https://decidim.xes.cat/

Total : 29
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 Taula  23: Organitzacions que utilitzen Decidim

4.3. La Innovació democràtica i la seva transversalitat a l’Ajuntament

El Decidim es defineix com una infraestructura de participació perquè pot ser utilitzada
de múltiples formes, per diferents organitzacions i institucions: per les administracions
públiques és un canal per prendre decisions junt amb la ciutadania, les associacions i
organitzacions socials l’utilitzen per a la participació dels seus associats i associades i,
les federacions i xarxes per a prendre decisions entre entitats que es reconeixen com a
iguals.

L’Ajuntament de Barcelona, com a institució complexe que presta multitud de serveis a
la ciutadania, amb equipaments que poden treballar independentment o en xarxa, amb
una organització sectorial i una altra territorial i, amb múltiples organismes autònoms i
empreses públiques, pot crear diferents instàncies Decidim -més enllà dels
mecanismes propis de la participació ciutadana- per tal de democratitzar diferents
àrees municipals o bé per impulsar determinades polítiques, com és el foment de la
democràcia interna entre les entitats socials o la projecció de l’economia social i
solidària entre la ciutadania, per posar-ne exemples.

Algunes de les instàncies Decidim que s’estan posant en marxa són fruit de necessitats
detectades per determinades àrees municipals però, més que respondre a necessitats
concretes, responen sobretot, a la tendència general de crear mecanismes de
participació innovadors amb els que democratitzar les polítiques públiques, polítiques
de diferents àmbits, tant adreçades a l’intern de l’organització, com adreçades a la
ciutadania en general o bé, a la ciutadania organitzada. És per això que es pot parlar del
Decidim com un projecte totalment transversal a l’Ajuntament.

Una de les principals línies de treball ha estat la de facilitar la creació d’instàncies
Decidim entre el teixit social de la ciutat però, han sorgit altres iniciatives que cal
esmentar perquè amplien les possibilitats d’utilització del Decidim per part de la
institució: el projecte de crear un Decidim per a la participació de tots els treballadors
i treballadores municipals, el Decidim com a mecanisme de participació dels
ciutadans usuaris d’empreses públiques, el Decidim com a mecanisme de governança
d’equipaments culturals i el Decidim per a la participació a nivell metropolità.

Decidim com a servei per la les organitzacions

Els acords de col·laboració amb la ciutadania organitzada

El proper 4 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona signarà dos acords de col·laboració amb
un total de 15 entitats per a l’extensió del Decidim com a eina de participació
democràtica en el si d’aquestes entitats. Un primer acord s’ha concretat amb el treball
conjunt entre la direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació i la direcció d’Acció
Comunitària. La concreció del segon conveni s’ha coordinat amb la direcció de Serveis
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.

La finalitat dels acords és facilitar la implantació de la plataforma de participació
Decidim entre les entitats i associacions de la ciutat sense ànim de lucre, per tal de
promoure la participació i la democràcia interna entre la ciutadania organitzada.
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Organitzacions signants del conveni amb
entitats socials

Organitzacions signants del conveni amb
entitats d’economia social i solidària

Associació Barceloneta Alerta
Asociación de Personas
Participantes Ágora
Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB)
Escoltes Catalans
Federació Catalana d’Entitats en
Salut Mental en 1a Persona-VEUS
Federació Catalana d’Escoltisme i
Guiatge
Federació Catalana de Voluntariat
Social
Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona (FAVB)
Federació d’Ateneus de Catalunya
Lafede.cat-Organitzacions per la
Justícia Global

Associació per l’impuls dels
Supermercats Cooperatius i el
Mercat Social
Economat Social sccl
Fòrum Mundial per les Economies
Transformadores
Som Connexió sccl
Xarxa d’Economia Solidària

Es vol facilitar, a les entitats signants, la instal·lació tècnica de la plataforma Decidim i
l’assessorament per a la seva correcta utilització. Les entitats signants de l’acord, per la
seva part, es comprometen a complir el Contracte Social de la plataforma Decidim i a
participar de la Comunitat Decidim i de les activitats que aquesta comunitat organitza
de forma conjunta amb administracions, activistes i organitzacions socials.

Fora d’aquests acords de col·laboració que es signaran properament, hi ha altres
entitats i organitzacions de Barcelona i Catalunya que s’han instal·lat el Decidim de
forma autònoma, entre les que destaquen:

Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (en
preproducció)
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l'Adolescència
Som Energia
Sostre Cívic
Suara Serveis SCCL

Decidim per a la democràcia interna de la institució

Amb l’èxit del projecte Decidim, Barcelona s’ha trobat amb la oportunitat d’estendre el
projecte més enllà de la participació ciutadana del propi Ajuntament. El Decidim és
concebut com una oportunitat en el desenvolupament de polítiques de participació
adreçades a la organització de processos democràtics en determinats projectes
col·lectius a la ciutat. Decidim permet a organitzacions públiques obrir canals de
participació i facilitar la comunicació i els processos deliberatius a gran escala. En
aquest sentit es presenten els següents casos d’ús:

Decidim per la democràcia de les Organitzacions públiques

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament el nou operador
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energètic Barcelona Energia. Per tal de vehicular la participació i implicació de
les persones consumidores del nou operador, s’ha posat en funcionament un
Decidim (decidim.barcelonaenergia.cat) per obrir la participació a diferents
aspectes a tot el consell de persones usuàries.

Figura 28:Decidim Barcelona Energia (decidim.barcelonaenergia.cat)

Decidim per la governança democràtica d’equipaments municipals

Decidim ha esdevingut un instrument idoni per a generar processos
democràtics també en espais i projectes municipals que requereixen d’espais
col·lectius de deliberació i presa de decisions conjuntes. En aquesta direcció,
s’està treballant en dos projectes pilot:

Decidim per a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats.
Decidim per a la Xarxa d’Ateneus de Fabricació.

Decidim com a instrument per a la participació Metropolitana

l’Àrea Metropolitana de Barcelona conjuntament amb Barcelona Regional, han
posat en funcionament un Decidim per un procés de participació metropolità
de prevenció i gestió de residus municipals.

Figura 29:Participa Premet25 (participa.premet25.cat)

Decidim per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona

Amb l’objectiu d’obrir la participació al conjunt de persones que treballen a
l’Ajuntament de Barcelona, s’ha estat col.laborant amb l’Àrea de Comunicació
Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal per a la posada en
funcionament d’un Decidim intern al llarg dels propers mesos, que permeti
inicialment realitzar el projecte de la bústia d’idees i en un futur poder obrir
altres processos i espais de participació i debat.
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5. El futur del Decidim
Decidim ha estat un projecte que tot i començar a caminar al febrer de 2016, en tres
anys s’ha pogut consolidar com un projecte d’èxit i amb un gran impacte a diferents
nivells. En primer lloc perquè ha pogut donar cobertura a una gran quantitat de
processos i altres espais de participació de la ciutat de Barcelona. En segon lloc,
perquè amb el desenvolupament d’un projecte de programari lliure d’aquesta magnitud
s’ha consolidat un model de desenvolupament tecnològic obert, col·laboratiu i
democràtic. En tercer lloc, perquè el projecte s’ha estès a desenes de ciutats i altres
organitzacions arreu del món, exportant també un model d’entendre, organitzar i
dissenyar la participació ciutadana amb garanties de qualitat democràtica. Finalment,
perquè s’ha aconseguit consolidar un model de participació a la ciutat de Barcelona a
partir de la pròpia plataforma i la seva utilització en diferents àmbits de la vida política
de la ciutat, ja sigui per a organitzacions socials, empreses públiques, equipaments
municipals o organismes supramunicipals.

Al mateix temps, han quedat un munt de reptes per davant que cal seguir treballant,
reforçant i multiplicant els propers anys. En el cas de decidim.barcelona, cal posar
especial èmfasi en completar el desplegament del reglament de participació al
Decidim: reforçar els processos participatius de ciutat, desplegar completament els
òrgans de participació, habilitar la signatura digital a tots els tipus de iniciatives
ciutadanes i poder realitzar consultes ciutadanes. A la vegada, cal explorar totes
aquelles funcionalitat del Decidim que tenen a veure amb el concepte de xarxa social
per mobilitzar la ciutadania en processos de debat molt més orgànics.

Pel que fa al projecte Decidim, cal seguir apostant per la seva continuïtat i millora:
funcionalitats, comunitat, extensió, extensió interna, xarxa social, espai de
comunicació.

Una de les fites més importants que tenim al davant és la de posar en marxa un ampli
Pla de Capacitació i Mediació digital per la democràcia. Aquest Pla ha de contemplar
diferents dimensions: una campanya de difusió per donar a conèixer el Decidim a
amplis sectors socials, sessions formatives als equipaments de proximitat de la ciutat
per a la utilització del Decidim (biblioteques, Casals de barri, centres cívics, casals de
gent gran…), difusió del Decidim entre la ciutadania organitzada i el teixit social i, per
últim, formació específica adreçada a la professionalització de persones expertes en
mediació i facilitació digital.

Barcelona té el repte de situar-se al capdavant en el desplegament de polítiques de
participació que generen dinàmiques d’empoderament de la ciutadania, participació
inclusiva, democràcia directa i coproducció de polítiques públiques i de transformació
de la ciutat atenent a les necessitats de les persones i grups que l'habiten. Al mateix
temps, Barcelona ja està esdevenint un far en el desenvolupament d’ infraestructures
digitals i democràtiques per a la participació basades en el programari lliure i en el
coneixement obert. D’aquesta manera, des de Barcelona s’està exportant, per una
banda, un model de participació i una manera d'entendre i organitzar la participació que
va incorporat d’inici a les tecnologies digitals lliures i els seus principis democràtics i,
per l’altre, un model de desenvolupament tecnològic i de gestió de les dades digitals,
plenament garantista, que posa al centre a la gent i la seva capacitat de decidir. S’obre
d’aquesta manera la oportunitat per a desplegar polítiques de participació innovadores
que assumeixin el repte de desenvolupar les tecnologies de l’era digital per aprofundir
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en la democràcia local, en la facilitació de l’accés a la participació i en la capacitat de
gestionar, deliberar i decidir conjuntament sobre totes aquelles qüestions que afecten
el dia a dia de la ciutadania de Barcelona i el seu teixit social.
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